Licitações e Contratos

CONCORRÊNCIA Nº 01/2018

Processo Licitatório nº 352.874
- Obras de Implantação da Nova Sede do SENAR-RS O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – RIO GRANDE DO SUL, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, instituído sob a forma de Serviço Social
Autônomo, com sede em Porto Alegre (RS), à Praça Professor Saint Pastous de Freitas n°. 125 - 3°

andar, Cidade Baixa – CEP 90.050-390 - CNPJ/MF: 04.303.406/0001-02, a seguir denominado
simplesmente SENAR-RS, leva ao conhecimento dos interessados que realizará um PROCESSO

LICITATÓRIO, na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo MENOR PREÇO, na forma e prazos a
seguir especificados.

Este processo reger-se-á pelas disposições do Regulamento de Licitações e Contratos

do SENAR – RLC, (texto aprovado pela Resolução n° 001, de 22/02/2006, e atualizado pelas

Resoluções nº 033, de 28/06/2011, e nº 032, de 15/03/2012, todas do Conselho Deliberativo do

SENAR), em especial art. 5º, Inciso I, § 1º, e art. 8º, Inciso I; pelas normas e princípios gerais de
licitação; e pelas condições estabelecidas neste Instrumento Convocatório.

DO LOCAL, DATA e HORÁRIO DE ABERTURA DOS ENVELOPES

A abertura dos envelopes será realizada conforme segue:
Local:

Sede do SENAR-RS

Endereço: Praça Professor Saint Pastous de Freitas, nº 125 – 3º andar
Data:

Horário:

Bairro Cidade Baixa – Porto Alegre (RS)
21 de agosto de 2018 – ( terça-feira )

9 horas e 30 minutos (horário de Brasília)

Os envelopes deverão ser protocolados na Sede do SENAR-RS, no 3º andar,
até às 9 horas do mesmo dia.
1 – DO OBJETO E ESPECIFICAÇÕES
1.1 Esta licitação visa à escolha da proposta mais vantajosa ao SENAR-RS, para a

contratação de empresa da “Construção Civil”, com foco na “Reforma de Interiores”, para a

execução da “OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA NOVA SEDE DO SENAR-RS”, à Praça Saint Pastous
de Freitas, nº 125, bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre (RS).

CC 01/2018 – Obras de Implantação da Nova Sede do SENAR-RS

Página 1 de 14

Licitações e Contratos

1.2 O regime de execução da reforma será por “Empreitada Global”, uma vez que se

trata de obra por preço certo e total, compreendendo todas as despesas com o fornecimento

de materiais, fretes, mão-de-obra necessária, ferramental, equipamentos, assistência técnica,
administração, licenças necessárias, encargos sociais, tributos e seguros de pessoal, tudo

destinado à execução dos serviços sob inteira responsabilidade da licitante contratada, até a
entrega em condições técnicas e estruturais.

1.3 Para a execução dos serviços, a licitante terá por referencial o MEMORIAL

DESCRITIVO - ANEXOS I e I-A, que descreve de forma pormenorizada de que se trata a

Reforma, assim como a área a ser trabalhada, todas as etapas, prazos e descritivo dos
materiais

a

serem

empregados,

independentemente de transcrição.

que

integra

este

Instrumento

Convocatório,

1.4 Acompanham os Memoriais Descritivos, os Projetos Executivos e Projetos

Complementares.

1.5 O PRAZO DE ENTREGA da Obra PRONTA e em CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO, será

de até 120 (cento e vinte) DIAS, conforme Cronograma Físico-Financeiro a ser alinhado com a
licitante vencedora, em etapas de validação a cada 15 (quinze) DIAS.

2 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1 Poderão participar deste processo quaisquer empresas da Construção Civil, em

especial aquelas que demonstrem experiência em serviços de interiores, e desde que atendam
aos seguintes requisitos básicos:

2.1.1. Estejam legalmente constituídas, e devidamente registradas no CREA ou no

Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU.

2.1.2. Que atuem no ramo de atividade compatível com o objeto licitado,

conforme transcrição expressa no CNPJ, Registro junto ao Conselho de Engenharia ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, bem como no Contrato Social ou outro
instrumento de constituição da empresa;

2.1.3. Que satisfaçam as exigências concernentes à apresentação da “Proposta de

Preço”, acompanhada da PLANILHA DE CUSTOS – ANEXO V, conforme Cláusula Sexta deste
Instrumento Convocatório;

2.1.4. Que satisfaçam as condições de “Habilitação”, conforme Cláusula Sétima

deste Instrumento Convocatório.

2.2 Não será aceita a participação de empresas organizadas sob qualquer forma

associativa ou de consorciamento que, simultaneamente, estejam participando desta licitação
ou possuam representante credenciado em comum; ou ainda, sócio integrando a sociedade
de mais de uma licitante.
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2.3 Não poderão participar desta licitação as empresas que tenham sido declaradas

inidôneas, ou estejam inadimplentes com a Administração Pública direta ou indireta, mediante
consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Impedidas e Suspensas – CEIS, e junto ao site do

Tribunal de Contas da União – TCU, no cadastro de Licitantes Inidôneas, ou com qualquer
instituição componente do Sistema “S”, cuja penalidade ainda esteja em vigor.

2.4 Também estarão impedidas de participar desta licitação, empresas que tenham

em seu quadro societário, empregado ou dirigente de qualquer das entidades do Sistema

FARSUL, e do mesmo modo, ex-dirigente ou ex-empregado do mesmo Sistema, estes até 180
(cento e oitenta) dias de seu desligamento.

3 – DA VISITA TÉCNICA

3.1 Para a VISITA TÉCNICA às instalações onde será realizada a Reforma, o SENAR-RS

disponibilizará um profissional responsável, a fim de que, sob agendamento, as licitantes
interessadas possam conhecer o local da obra, sanar eventuais dúvidas de projeto, execução,
planilhas de orçamento e cronograma. Havendo interesse, deverá ser feito o agendamento
através do e-mail cpl@senar-rs.com.br.

3.2 As licitantes que optarem pela Visita Técnica deverão levar consigo a FICHA DE

VISITA TÉCNICA – ANEXO III, que deverá ser juntada posteriormente à Proposta de Preços.

3.3 Se a licitante entender que o “Memorial Descritivo” e demais “Projetos Técnicos”

são “Claros e Suficientemente esclarecedores”, para sua efetiva participação neste processo

licitatório e execução dos serviços, e desta forma optar por “Não fazer Visita Técnica”, deverá

fazer constar expressamente na sua “Proposta de Preço”, uma DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA à
VISITA TÉCNICA.

4 – DO CREDENCIAMENTO

4.1. O CREDENCIAMENTO será feito no INÍCIO da SESSÃO de Abertura das Propostas, e

dará mediante a entrega da Carta de Credenciamento ou instrumento de Procuração, de

apenas de 01 (um) representante da Licitante, a fim de atuar no processo e intervir em suas

fases, com poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos
inerentes ao procedimento licitatório, podendo para tanto, utilizar-se do modelo apresentado
na CARTA DE CREDENCIAMENTO - ANEXO II.
4.2. A

Carta

de

Credenciamento

ou

instrumento

obrigatoriamente, ser firmada com reconhecimento em tabelionato.

de

Procuração

deve,

4.3. O representante deverá apresentar documento de identificação válido (RG, CNH,

Carteira de Conselho Profissional, com foto), no ato do Credenciamento.
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4.4. O representante legalmente constituído responderá para todos os efeitos por sua

representada e pelos atos que por ela praticar.

4.5. Com o Credenciamento, a licitante entregará o Contrato Social ou ato de

nomeação do representante legal da empresa que assina o Credenciamento, ambos em

cópia autenticada em tabelionato, com Certificação Digital, ou mediante verificação de
autenticidade no site da Junta Comercial.

4.6. Se houver mais de uma sessão no processo e o representante já credenciado

estiver impedido de participar, a licitante deverá credenciar novo representante com os
mesmos poderes, cujo documento deverá ser entregue no início da nova sessão, tal como
ocorreu na sessão original.

4.7. Os membros da CPL não farão a autenticação de quaisquer documentos, mesmo

diante dos originais.

4.8. O representante que for o próprio sócio da empresa e tiver poderes de

administração e/ou representação, poderá entregar apenas uma cópia autenticada do
Contrato Social. Se não for sócio, mas dirigente com poderes de administração e/ou

representação deverá entregar, além da cópia autenticada do Contrato Social, o respectivo
documento de nomeação, devidamente autenticado.

4.9. A falta de representante credenciado não inabilitará a licitante no processo, nem

desclassificará sua proposta.

5 - DA ENTREGA E APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

5.1 Os envelopes contendo a PROPOSTA DE PREÇO e os DOCUMENTOS DE

HABILITAÇÃO, serão entregues na sede do SENAR-RS, à Praça Professor Saint Pastous, 125 - 3º

andar - Cidade Baixa, nesta Capital, das 8h30 às 12h00 e das 13h30 às 18h00, em dias de
funcionamento do SENAR-RS, sendo o prazo máximo para a entrega até as 9 horas do dia

21/08/ 2018 (terça-feira). O prazo de entrega poderá ser passível de tolerância de 10 (dez)
minutos, se justificado.

5.2 Os envelopes serão encaminhados à CPL após o devido registro de protocolo. Os

mesmos deverão ser distintos, fechados, indevassáveis e não transparentes, e serão
endereçados atendendo as disposições que seguem:

Ao SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – SENAR-RS
Concorrência n° 01/2018 – Envelope nº 1
PROPOSTA DE PREÇOS

Nome Empresarial, CNPJ e endereço da Licitante
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E

Ao SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – SENAR-RS
Concorrência n° 01/2018 – Envelope nº 2
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Nome Empresarial, CNPJ e endereço da Licitante

6 – DA PROPOSTA DE PREÇO

A PROPOSTA DE PREÇO será apresentada sem emendas, rasuras ou entrelinhas,

datada e com identificação e assinatura de seu Representante Legal, devendo ainda conter
os seguintes itens:

6.1. O NOME EMPRESARIAL da licitante, inscrição no CNPJ/MF, número de telefone e e-

mail para contato.

6.2. O PREÇO TOTAL DA PROPOSTA para a Execução da OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA

NOVA SEDE DO SENAR-RS, considerando as disposições trazidas no MEMORIAL DESCRITIVO E
PROJETOS – ANEXOS I e I-A, com valor expresso em R$ (reais), em algarismos e por extenso,

abrangendo além dos custos com mão de obra, todo o material e equipamentos necessários a
execução e entrega da obra pronta, assim como EPI’s, seguros pessoais, e também aqueles

relativos aos encargos sociais, impostos, fretes, taxas e retenções legais, despesas com
transporte, vigilância e acomodação de pessoal.

6.3. O Preço Total da Proposta deverá estar acompanhado da PLANILHA DE CUSTOS –

ANEXO V.

6.3.1. O Preço Total da Proposta servirá como parâmetro de classificação.

6.3.2. Se na Proposta de Preço houver divergência entre o Preço Total apresentado

numericamente e o apresentado por extenso, prevalecerá o por extenso.

6.4. A VALIDADE da Proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) DIAS, a

contar da Sessão de Abertura dos envelopes.

6.5. A FICHA DE VISITA TÉCNICA - ANEXO III, devidamente assinada pelo representante

legal da licitante, e a assinatura do representante do SENAR-RS, comprovando a vistoria no
local da Obra, com todos os esclarecimentos necessários.

6.5.1. Não havendo interesse na VISITA TÉCNICA, a Licitante deverá DECLARAR em

Proposta de Preço de que RENUNCIOU a sua realização, por entender que o Memorial
Descritivo,

Projetos

Executivos

e

demais

ESCLARECEDORES para a EXECUÇÃO DA OBRA.

anexos

foram
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6.6. DECLARAÇÃO que possui CAPACIDADE FINANCEIRA, ESTRUTURA ADEQUADA e

PESSOAL QUALIFICADO para a aquisição do material e execução da Obra na forma e
condições previstas nos MEMORIAIS DESCRITIVOS – ANEXOS I e I-A.

6.7. DECLARAÇÃO de que a apresentação da Proposta de Preço implica no pleno

conhecimento e aceitação das condições locais onde deverá ser executada a Obra, bem
como daquelas estabelecidas no Instrumento Convocatório e seus anexos, e que todas as

despesas com a preparação e apresentação da presente proposta correrão unicamente por
conta própria.

6.8. Para elaboração da proposta, a licitante poderá adotar o MODELO DE PROPOSTA

DE PREÇO - ANEXO IV e PLANILHA DE CUSTOS – ANEXO V.

7 – DA HABILITAÇÃO

Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO a serem apresentados terão seu prazo de validade

vigente na data de abertura do envelope, entregues em vias únicas, no original ou mediante
cópia autenticada em tabelionato; e nas versões extraídas dos sites oficiais da Internet,

conforme o tipo de documento. Todos os documentos deverão se referir ao mesmo

estabelecimento da empresa, comprovados pelo mesmo CNPJ/MF. Não serão aceitos

protocolos de encaminhamento dos documentos de habilitação, nem autenticados no ato da
sessão, seja pelo Pregoeiro, ou pela CPL, mesmo diante dos originais.

7.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA

7.1.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado

no órgão competente.

7.1.2. Ato de nomeação ou de eleição dos administradores, devidamente

registrado no órgão competente, na hipótese de terem sido nomeados ou eleitos em
separado, sem prejuízo da apresentação dos demais documentos descritos no subitem “7.1.1”.

7.1.3. As licitantes que apresentarem os documentos listados nos subitens “7.1.1” e

“7.1.2”, por ocasião do Credenciamento, não precisarão fazê-lo novamente, nesta etapa.

7.2 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

7.2.1. No objeto social da licitante deverá estar contemplado a execução de obras

e serviços na construção civil.

7.2.2. A licitante deverá apresentar o Registro da licitante como empresa de

engenharia e/ou construção civil no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou
no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU.
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7.2.3. A licitante deverá apresentar o Registro do Responsável Técnico pela licitante

no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU.

7.2.4. A licitante deverá apresentar ATESTADO(S) DE CAPACIDADE emitido por

empresa ou instituição, Pública ou Privada, em papel timbrado do emitente, datado, com

identificação e assinatura de representante competente para tanto, declarando que a

licitante está executando ou já executou OBRAS DE REFORMA DE INTERIORES compatíveis com
o objeto desta licitação, e na proporção mínima de 50% (cinquenta por cento) da área desta

licitação, executado de forma satisfatória, atendendo os prazos e condições contratados,
nada havendo em desabono a contratada, devidamente registrado no Conselho como
ACERVO TÉCNICO.

7.2.4.1. A CPL poderá, em sede de diligência, solicitar à licitante vencedora que

forneça cópia da NF/empenho ou contrato comprovando a execução da obra.

7.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA

7.3.1. Certidão negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa

jurídica, vigente na data de abertura das propostas, ou, se não constar expressamente uma
data de vigência, que tenha emissão não superior a 30 (trinta) dias da sessão de abertura.

7.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,

já exigíveis e apresentados na forma da lei, que demonstrem situação financeira satisfatória
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. O balanço

será avaliado por meio de obtenção dos índices de Liquidez Geral (LG), de Solvência Geral
(SG) e de Liquidez Corrente (LC), maiores que 1,00 (>1), resultante da aplicação das fórmulas:
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG = ______________________________________________
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Ativo Total
SG = _______________________________________________
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

LC =

Ativo Circulante
_____________________________________________
Passivo Circulante
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7.3.3. A licitante com menos de 1 (um) ano de existência, que ainda não tenha

Balanço, deverá apresentar Demonstrações Contábeis envolvendo seus direitos, obrigações e
Patrimônio Líquido relativos ao período de sua existência, avaliados por meio da obtenção de
Índice de Solvência (S) maior ou igual a 1 , 0 0 (≥ a 1), conforme fórmula abaixo:
Ativo Total

S = ________________________________________________
Passivo Circulante

7.3.4. A Licitante que optar pela Declaração Simplificada de rendimentos e

Informações

deverá

comprovar

a

qualificação

econômico-financeira

mediante

a

apresentação de cópia autenticada encaminhada à Receita Federal, referente ao último
exercício.

7.3.5. Os índices obtidos nas fórmulas acima serão calculados pela própria licitante,

identificado e assinado pelo representante legal, confirmados pelo responsável por sua

contabilidade, com nome, nº. de Registro no Conselho Regional de Contabilidade e
assinatura.

7.3.6. Para efeito de comprovação deverão ser apresentadas as Demonstrações

Contábeis referentes ao exercício fiscal do ano de 2017.

7.4 REGULARIDADE FISCAL

7.4.1 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ.

7.4.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuinte municipal, relativo à sede da

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

7.4.3 Prova de Regularidade quanto aos Tributos Federais, emitida pela Receita

Federal; e quanto à Dívida Ativa da União, emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, abrangendo, inclusive, as Contribuições Sociais.

7.4.4 Prova de Regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal, do

domicílio ou sede da licitante.

7.4.5 Certificado de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

- FGTS, no cumprimento dos encargos instituídos por lei.

7.4.6 Prova de Regularidade com a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação

da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

7.4.7 Declaração de inexistência de fatos que impeçam a participação na

licitação, conforme DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS - ANEXO VI.
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7.4.8 Declaração de Cumprimento do disposto Constitucional, art. 7°, Inciso XXXIII,

conforme DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO CONSTITUCIONAL - ANEXO VII.

8 - DA SESSÃO PÚBLICA E SEU PROCESSAMENTO

8.1. A sessão pública será conduzida pela Comissão Permanente de Licitações – CPL,

e a abertura dos envelopes será na data e horário previstos neste Instrumento Convocatório,
processado em 04 (quatro) ETAPAS, a saber:

8.1.1. Na PRIMEIRA ETAPA, a CPL verificará as condições de atendimento ao

CREDENCIAMENTO dos representantes presentes e lançará em ATA.

8.1.2. Na SEGUNDA ETAPA, fará a abertura das PROPOSTAS DE PREÇOS – (Envelopes

n° 1), e serão verificadas suas condições de atendimento, conforme Cláusula Sexta, deste
Instrumento Convocatório, com lançamento na Grade de Classificação.

8.1.3. Na TERCEIRA ETAPA, a CPL fará a Classificação das Propostas, em ordem

crescente, sendo considerada a primeira Classificação, aquela com MENOR PREÇO TOTAL
para a Execução da Obra, nos termos, prazos e condições deste Edital.
8.1.3.1. As

Propostas

de

Preço,

juntamente

com

os

documentos

de

Credenciamento, serão rubricados pelos membros da CPL, e repassados representantes
presentes para igual avaliação e rubrica.

8.1.3.2. Os licitantes serão inquiridos quanto ao interesse de se manifestar sobre

algum quesito dos documentos repassados, para registro em Ata.

8.1.4. Na QUARTA ETAPA, a CPL fará a abertura dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

– (Envelope nº 2), apenas da Licitante que encerrou a Terceira Etapa com menor preço total,
examinando todos os documentos apresentados e suas validades, conforme previsão no
Instrumento Convocatório.

8.1.4.1. Em atendimento às orientações e o posicionamento do Tribunal de

Contas da União - TCU, no que se refere aos documentos relacionados no item “7.4”, a CPL

poderá fazer uma consulta on line junto aos sítios eletrônicos dos respectivos emitentes, no ato

da sessão pública, a fim de sanar o vício ou a omissão de documento emitido pela internet,

fazendo sua extração para supri-la.

8.1.4.2. Os documentos serão rubricados pelos membros da CPL, e repassados

representantes presentes para igual avaliação e rubrica.
8.2.

Sendo a portadora da Menor Proposta, e estando com os documentos de

8.3.

Declarada a licitante vencedora do processo, os presentes serão inquiridos

Habilitação atendidos, a licitante será DECLARADA VENCEDORA deste Certame licitatório

quanto ao direito de Recorrer da decisão da CPL. Havendo renúncia expressa de todas as
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licitantes quanto a esse direito, a CPL dará por encerrado o procedimento.
8.4.

Na impossibilidade da renúncia expressa prevista no item acima, serão adotadas

8.5.

Sendo hipótese de INABILITAÇÃO ou de descumprimento insanável de qualquer

as medidas previstas nos subitens “10.2” a “10.4”, deste Instrumento Convocatório.

exigência estabelecida neste Instrumento Convocatório, o Presidente da CPL poderá convocar
a Licitante portadora da Proposta com Segundo Menor Preço, para negociação de sua
proposta, e assim sucessivamente até a declaração da vencedora, sempre observando os
critérios de aceitabilidade, e que o valor esteja compatível com a estimativa do processo.
8.6.

Antes de encaminhar o processo para homologação do resultado, a CPL

8.7.

As notificações às licitantes sem representante credenciado, após a abertura

verificará a autenticidade das provas de regularidade fiscal apresentadas via internet.

das propostas, serão efetuadas mediante e-mail, inclusive para fins de recursos. A licitante será

considerada notificada já a partir do momento do envio da mensagem.
8.8.

Ao final dos procedimentos a CPL elaborará um Relatório Final do processo, e

submeterá sua decisão à Presidência do Conselho Administrativo para HOMOLOGAÇÃO do

Resultado, e Autorização para ADJUDICAÇÃO à Vencedora, convocando-a para a assinatura
do CONTRATO DE EXECUÇÃO DA OBRA - ANEXO VIII.

8.9. As notificações às licitantes sem representante credenciado, após a abertura das

propostas, serão efetuadas por e-mail, inclusive para fins de Recurso. A licitante será
considerada notificada já a partir do momento do envio da mensagem.

8.10. Superadas todas as etapas acima, o resultado da licitação será divulgado no

mural localizado no saguão de acesso ao SENAR-RS, bem como no site www.senarrs.com.br/licitacoes, para conhecimento dos interessados, e convocará a vencedora do
processo para a assinatura do CONTRATO DE EXECUÇÃO DA OBRA - ANEXO VIII.

9 – DAS PENALIDADES

A licitante vencedora que descumprir as condições previstas neste Instrumento

Convocatório ficará sujeita às seguintes penalidades:

9.1 Tanto a recusa imotivada, por parte da licitante, para a assinatura do CONTRATO

DE EXECUÇÃO DA OBRA – ANEXO VIII, quanto descumprimento de prazos, das condições de
execução da obra, ou disposições editalícias, ensejará a aplicação de uma Advertência, por
escrito.

9.2 A permanência das situações previstas no item anterior, após a Advertência,

poderá, a critério da Comissão, ensejar a aplicação de multa diária de até 0,001% (um
milésimo percentual), até 0,01% (um centésimo percentual), sobre o valor total do contrato.
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9.3 A aplicação da multa estabelecida no item anterior não impede que o SENAR-RS

aplique outras sanções que seguem, sem prejuízo do ajuizamento das ações cabíveis.

9.4 No caso de inexecução da obra, parte dela, ou execução com defeitos e falhas,

o SENAR-RS poderá ainda, segundo a gravidade da falta cometida, rescindir a contratação
e/ou aplicar as seguintes sanções:

a) Pena de multa indenizatória equivalente a 2,0% (dois por cento), tendo por base

o valor total do contrato.

b) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar

com o SENAR por prazo não superior a 02 (dois) anos.

9.5 As sanções previstas no item anterior poderão ser aplicadas cumulativamente.

9.6 A autoridade competente poderá, a qualquer tempo, desclassificar a licitante

vencedora, mediante despacho fundamentado, sem que caiba quaisquer direitos a

indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, caso tenha
conhecimento de qualquer circunstância anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que
desabone sua idoneidade financeira, técnica ou administrativa.

9.7 As penalidades previstas neste instrumento convocatório somente serão relevadas

em razão de fatos decorrentes de caso fortuito ou força maior, com justificativa formulada por

escrito, e apresentadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que a
Contratada for notificada.
9.8 Na

hipótese

da

constitucional da ampla defesa.

incidência

das

sanções

acima,

é

garantido

princípio

10 – DA IMPUGNAÇÃO E INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

10.1 Decairá do direito de impugnar os termos deste instrumento quem não o fizer até

as 18 horas do segundo dia útil que anteceder a entrega dos envelopes.

10.2 Das fases desta licitação, caberá Recurso fundamentado e por escrito, no prazo

de até 05 (cinco) dias úteis, pela licitante que se julgar prejudicada, e será endereçado à
Presidência do Conselho Administrativo do SENAR-RS, e encaminhado por intermédio da CPL.

10.3 Havendo interposição de recursos, as licitantes serão comunicadas do fato. A

licitante recorrida será comunicada para que, querendo, apresente suas contrarrazões, no
mesmo prazo recursal, a contar da data de comunicação do recurso. O provimento de
recursos somente invalidará os atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.4 Os Recursos deverão ser entregues no Protocolo da sede do SENAR-RS, nos dias

úteis, das 08h30 às 12h00 e das 13h30 às 18h00.

CC 01/2018 – Obras de Implantação da Nova Sede do SENAR-RS

Página 11 de 14

Licitações e Contratos

11 – DOS PAGAMENTOS
11.1 Os

pagamentos

serão

efetuados

a

cada

20

(vinte)

DIAS,

conforme

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO definido entre as partes, através de documento bancário
ou de depósito em conta corrente, em nome da licitante vencedora, e mediante a entrega de
Relatório de Fiscalização da Obra.

11.2 É condição essencial para a efetivação de cada pagamento, a entrega da

Nota Fiscal – Fatura emitida em nome do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural–Rio Grande

do Sul – SENAR-RS, juntamente com as comprovações mencionadas no item anterior, bem
como a manutenção da regularidade fiscal.

12 - DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 O SENAR-RS, através da Comissão de Fiscalização da Obra, acompanhará a

execução dos serviços, devendo a licitante contratada tomar as imediatas providências para
sanar quaisquer vícios de procedimento vinculados ao objeto desta licitação, a fim de que não
haja prejuízo ao SENAR-RS, nem aos fins que se propõe este processo.

12.2 É responsabilidade da Licitante examinar todas as instruções, formulários e

termos deste Edital, seus modelos, anexos e demais documentos do processo, bem como suas
Erratas, Alterações e Emendas, se houver.

12.3 Todos os documentos, termos e condições são complementares entre si, de

modo que, ainda que se mencione em um local, e se omita em outro, será considerado como
necessário e válido.

12.4 É facultada à CPL ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a

promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de informação que deveria constar obrigatoriamente da proposta.

12.5 Fica assegurado ao SENAR-RS o direito de cancelar a licitação, antes de

assinado o Contrato, desde que justifique sua decisão.

12.6 A licitante que vier a ser contratada ficará condicionada a aceitar, nas mesmas

condições propostas, os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento), sobre
o Valor Total da Obra.

12.7 Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de

sua proposta.

12.8 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que

impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário, salvo comunicação
contrária.
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12.9 Integram este Instrumento Convocatório os ANEXOS I a VIII, conforme segue:
ANEXO I

MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA

ANEXO II

CARTA DE CREDENCIAMENTO

ANEXO I-A MEMORIAL DESCRITIVO DE TI
ANEXO III

FICHA DE VISITA TÉCNICA

ANEXO V

PLANILHA DE CUSTOS

ANEXO IV MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
ANEXO VI DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS
ANEXO VII DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO CONSTITUCIONAL
ANEXO VIII MINUTA DE CONTRATO DE EXECUÇÃO DA OBRA
12.10

Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na

interpretação desta Concorrência e seus Anexos deverá ser encaminhado, por escrito, à CPL,
na sede do SENAR-RS, pelo e-mail cpl@senar-rs.com.br, em até as 18 horas do segundo dia que
antecede a entrega das propostas.

12.11 A contagem dos prazos relativos a este processo licitatório, sempre será feita

excluindo o dia do início e incluindo o dia do vencimento, se encerrando às 18h (dezoito horas)
do último dia.

12.12 Se todas as licitantes forem desclassificadas, ou se todas as classificadas forem

inabilitadas ao processo, o SENAR-RS poderá definir nova data de apresentação de propostas
ou documentos de habilitação, com as devidas correções ou saneamento dos vícios
detectados.

12.13 A participação com proposta e documentos neste processo licitatório significa

que houve um exame minucioso do Instrumento Convocatório, suas especificações e outros
elementos técnico/administrativos, restando suficientemente claro e conclusivo para eficaz
participação.

12.14 A omissão da licitante no preenchimento de algum quesito, ou fatos puramente

formais, tanto de classificação quanto de habilitação, a critério da CPL, poderão ser supridos
pelo próprio representante credenciado, desde que não comprometam a lisura do processo,

nem seu caráter competitivo, observando os preceitos do RLC do SENAR e demais dispositivos
que regem a matéria.
12.15 A

decisão

da

Comissão

somente

será

considerada

definitiva

após

Homologação do processo pela Presidência do Conselho Administrativo do SENAR-RS, e

formalizada com Adjudicação à Vencedora, através da assinatura do CONTRATO DE
EXECUÇÃO DA OBRA - ANEXO VIII.
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12.16 A

homologação

do

resultado

desta

obrigatoriedade de contratação do objeto deste certame.

licitação

não

constituirá

em

Porto Alegre (RS), 17 de julho de 2018.

Valmir Antônio Susin

Chefe da Divisão de Administração e Finanças
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Concorrência nº 01/2018
Processo Licitatório nº 352.874

- Obras de Implantação da Nova Sede do SENAR-RS -

ANEXO I

MEMORIAL DESCRITIVO
PROJETO EXECUTIVOS - PLANTAS BAIXAS - CORTES - DETALHES

OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA NOVA SEDE
DO SENAR-RS

Praça Prof. Saint Pastous de Freitas, nº 125

Cidade Baixa

Porto Alegre/RS

CEP: 90.050-390
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I - INTRODUÇÃO AO PROJETO E CONCEITOS ARQUITETÔNICOS

Este Memorial Descritivo visa descrever os serviços, o projeto de construção e

especificar os materiais utilizados para implantação/ampliação da unidade SENAR-RS que está
localizado na Praça Prof. Saint Pastous, nº 125, em Porto Alegre/RS.

O projeto foi elaborado tomando como premissa as atividades envolvidas que

mesclam áreas administrativas e atendimento ao público.

O acesso ao imóvel acontece pela Praça Prof. Saint Pastous, nº 125, com vagas na

frente do prédio e acesso aos estacionamentos.

O intuito da obra é a implantação/ampliação da unidade do SENAR-RS, ampliando

seus espaços para melhor desenvolvimento das suas atividades.

1.0. DESCRIÇÃO GERAL – A EDIFICAÇÃO

O Prédio, ampliado recentemente, possui sete pavimentos sendo que as obras

ocorrerão basicamente no interior dos 3º, 4º e 5º pavimentos da parte nova.

Em cada um destes pavimentos temos o hall dos elevadores com seus respectivos

revestimentos de piso, paredes e forro, uma sala técnica e dois sanitários completos, sendo um
para PNE.

Os demais espaços, destinados às obras para implantação/ampliação da unidade

SENAR-RS encontram-se “crus”, com uma parte mínima de suas instalações executadas, sem
piso, sem forro, sem divisórias, etc.

No projeto a ser implantado nestes espaços, encontram-se os seguintes ambientes:

- 3º Pavimento
 Recepção

 Espaço para atendimentos
 Sala de Reuniões

 Sala da Secretária da Superintendência
 Sala da Superintendência

 Lavabo da Superintendência
 Copa

 Sanitários

 Sala Comunicações

 Sala Assessoria Especial
 Sala Assessoria Jurídica

 Sala Assessoria Especial
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 Sala Outros Assessores

 Sala Assessoria Ambiental, Relações Institucionais e Poder Público
 Sala Chefia Economia

 Sala Equipe Economia

- 4º Pavimento
 Hall

 Reprografia

 Sala de Reuniões
 Sala DT

 Sala Chefia DT
 Sala DIAE

 Sala Chefia DIAE

 Sala de Atendimento

 Sala para Teleconferência

- 5º Pavimento
 Hall

 Copa

 Sala Licitações
 Sala Compras

 Sala Contabilidade
 Sala Financeiro
 Sala RH
 Sala TI

 Sala Chefia DFA

 Sala de Reuniões
 Sala Chefia DGA
 Sala DGA

 Sala de Atendimento

Para elaboração da proposta, deverá ser visitado o local para conhecimento e

confirmação de tudo o que existe e sua interferência com o projeto, inclusive, interligações
com equipamentos e construções existentes.

Compete aos proponentes efetuar completo estudo (verificação preliminar) das

plantas e especificações fornecidas pelo contratante e que compõem o projeto de

concorrência. Caso sejam constatadas pelo executante quaisquer discrepâncias, omissões ou
erros, inclusive sobre transgressão às normas técnicas, códigos, regulamentos ou leis em vigor,

deverá dar imediata comunicação ao contratante para que sejam os mesmos discutidos e
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sanados.

Com relação ao sistema construtivo, a reforma não prevê qualquer interferência

estrutural no imóvel, todas as alvenarias internas de sanitários e casas de máquinas serão
mantidas.

Os serviços a serem executados nestes pavimentos, basicamente são os seguintes:

- Elaboração de todos os projetos complementares necessários, com respectivas

ART/RRT, sendo:

 Projeto elétrico

 Projeto hidrossanitário
 Projeto antincêndio

 Projeto de climatização (ar condicionado, renovação de ar e exaustão

mecânica)

 Projeto Comunicação (TI)

 Demais projetos necessários
-

Execução de contrapiso e pisos para nivelamento com o piso existente;
Revestimentos diversos conforme especificado nos projetos;

-

Divisórias internas do tipo drywall serão instaladas conforme projeto, favorecendo

-

Esquadrias;

a disposição de planta aberta para implantação de novo layout;
-

Vidros;

Rodapés e rodaforros;
Forros;

Luminárias e dispositivos elétricos;
Louças, metais e tampos;
Cortinas;

Instalações complementares:

 Instalações elétricas

 Instalações hidrossanitárias
 Instalações antincêndio
mecânica)

 Instalações de climatização (ar condicionado, renovação de ar e exaustão
 Instalações Comunicação (TI)

 Demais Instalações necessárias

- Pintura;

- Fornecimento de equipamentos:
 Ventiladores
 Exaustores;
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projeto.

 Outros, conforme necessário ao bom funcionamento e implantação do
Em todo fornecimento de material e/ou execução de serviços deverá ser apresentado

amostra ou protótipo respectivamente, para aprovação da fiscalização, principalmente nos
itens:

-

Paredes;
Pisos;

Rodapés e rodaforros;

Esquadrias e seus complementos;
Forros;

E outros que solicitados pela fiscalização.

2.0. ACESSO

O acesso à obra será feito através de duas entradas no térreo, uma a esquerda em

direção ao subsolo e outra a direita em direção ao 2º pavimento. Através do subsolo será feito

o acesso à escada e o elevador destinado à obra. No 2º pavimento somente terá acesso ao
elevador. O fluxo das pessoas se dará através de uma circulação controlada.

II – GENERALIDADES

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo orientar e especificar os serviços e

materiais necessários para execução das obras de implantação da unidade SENAR-RS,
complementando as demais peças técnicas que compõem o projeto de arquitetura.

1.0. SERVIÇOS

A execução das obras e serviços deverá obedecer rigorosamente às especificações

constantes neste Memorial Descritivo, às normas da ABNT, bem como a todas as prescrições
dos projetos e de eventuais memoriais específicos, à legislação da Prefeitura Municipal, Corpo
de Bombeiros, Concessionária de Energia Elétrica, Concessionária de Água e Esgoto e demais
órgãos pertinentes à obra.

Em caso de divergência entre os desenhos, prevalecerão os de maior escala sobre os

de menor. Em caso de divergência entre desenhos e memoriais, prevalecerão as
especificações dos memoriais descritivos e de especificação.

O proponente deverá incluir em seu orçamento proposto todos os materiais e serviços

relacionados à: OBRA CIVIL, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, CLIMATIZAÇÃO, LÓGICA, ANTINCÊNDIO,

mesmo quando não especificados nos projetos, necessários ao perfeito acabamento e
funcionamento do produto final, com exceção das “EVAPORADORAS” e “CONDENSADORAS”

do SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, uma vez que serão adquiridas pelo SENAR-RS através de
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procedimento licitatório específico, e entregues à executora da obra, para a respectiva

instalação. Nesse sentido, a Executora da Obra deverá considerar os “Custos de Instalação”
quando da preparação de sua Proposta.

A CONTRATADA deverá, também, incluir em sua proposta todos os custos relativos a

trabalhos noturnos ou em finais de semana e feriados (horas extras, adicionais noturnos,

transportes, estadias, refeições) e demais taxas, impostos, contribuições/encargos sociais e
tributos Federais, Estaduais e Municipais. A CONTRATADA não poderá pleitear reembolso destes
custos.

Em caso de dúvidas, estas deverão ser esclarecidas já na elaboração das propostas,

através de consulta à CPL - Comissão Permanente de Licitações do SENAR-RS. Deverá ainda o
proponente inspecionar o local e as condições de execução dos serviços.

Todas as medidas e dimensões apresentadas neste Memorial Descritivo e desenhos de

projeto servem apenas como parâmetros prévios, sendo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA, proceder todas as medições e checagens necessárias para a realização dos
serviços objetos deste Memorial Descritivo.

Todos os detalhes eventualmente omissos neste Memorial Descritivo ou nos desenhos,

mas necessários ao bom desempenho dos sistemas em consideração, deverão ser levantados

e apontados pelos proponentes na consolidação das suas propostas, não sendo aceita a
afirmação de que determinado detalhe não foi considerado porque não estava explícito no
projeto de concorrência.

Poderá a FISCALIZAÇÃO DA OBRA do SENAR-RS, impugnar e mandar demolir, ou

substituir serviços ou equipamentos executados em desacordo com os projetos, com as

especificações, ou incorretos. As despesas decorrentes dessas demolições, ou substituições dos
serviços correrão por conta exclusiva da CONTRATADA, inclusive daqueles casos em que os
serviços tenham sido executados por empresa ESPECIALIZADA subcontratada.

Durante a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá tomar todos os cuidados

necessários no sentido de garantir proteção e segurança aos operários, técnicos e demais
pessoas envolvidas direta ou indiretamente com a execução da obra; garantir a estabilidade

dos solos e edificações vizinhas, das redes de infraestrutura, aéreas e subterrâneas, localizadas

nas áreas adjacentes; além de garantir a integridade física das instalações e dependências do
SENAR-RS e de terceiros, que de alguma maneira possam ser atingidos em qualquer das etapas
da obra.

Caberá à CONTRATADA integral responsabilidade por quaisquer danos causados ao

SENAR-RS e a terceiros, durante a execução dos serviços, sempre que forem decorrentes de
negligência, imperícia ou omissão de sua parte.
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A CONTRATADA deverá constantemente efetuar a limpeza da obra e do canteiro de

serviço, obrigando-se a mantê-lo em perfeita ordem, livre de entulho e com os materiais e

equipamentos devidamente acondicionados, durante todas as etapas de execução,
garantindo a total segurança dos operários.

A CONTRATADA deverá manter no escritório do canteiro de serviços, à disposição da

FISCALIZAÇÃO DA OBRA - SENAR-RS e sob sua responsabilidade, o CADERNO DE OBRAS, onde
deverão ser anotados, pelo engenheiro/arquiteto responsável por parte da CONTRATADA e

FISCALIZAÇÃO DA OBRA - SENAR-RS, todos os eventos que de alguma maneira historiem o

andamento da obra, tais como: pedidos de vistoria, impugnações, autorizações, notificações
gerais, dias, etc. e o CRONOGRAMA FÍSICO DA OBRA, afixado em local de fácil acesso e
visualização, rigorosamente atualizado.

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: a Obra deverá ser executada no prazo
máximo de 120 (cento e vinte) DIAS, a contar da assinatura do Contrato.
2.0. MATERIAIS

Caberá à CONTRATADA manter o canteiro de serviços provido de todos os materiais e

equipamentos necessários a execução de cada uma das etapas, de modo a garantir o
andamento contínuo da obra, no ritmo necessário ao cumprimento dos prazos contratuais.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser de primeira linha de

fabricação, isentos de quaisquer defeitos ou incompatibilidade com as especificações originais

do FABRICANTE (sejam elas defeitos de fabricação, transporte ou manuseio inadequados),
produzidos de modo a atenderem integralmente, no que lhes couber, as especificações da
ABNT, deste Memorial Descritivo, dos projetos e outros documentos.

As marcas, modelos e tipos, bem como os processos de fabricação, execução e

tecnologia utilizados e indicados nos memoriais, projetos e planilhas são referenciais, poderão
ser substituídos por outros de igual ou superior qualidade, desde que aceitos pela FISCALIZAÇÃO

DA OBRA - SENAR-RS e que suas especificações técnicas sejam devidamente comprovadas

através de atestados ou ensaios executados por firma ou profissionais especializados ou outro
órgão certificador acreditado pelo INMETRO, correndo as despesas por conta da Contratada.

Deverão ainda obedecer integralmente aos critérios arquitetônicos e acabamentos
especificados nos projetos e memoriais, não sendo admitidas alterações.

Todos os materiais cujas características e aplicação não sejam regulamentadas por

disposições normativas da ABNT, deste Memorial Descritivo de Especificação, ou dos Projetos
Executivos,

estritamente

especialmente

FABRICANTES.

de

acordo

aqueles

com
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respectivos
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Caberá a CONTRATADA, sempre que lhe for solicitado, encaminhar à CONTRATANTE,

amostras dos materiais a serem utilizados, antes de sua aplicação e em tempo hábil, cabendo

à CONTRATANTE fazer as devidas anotações, na Caderneta de Obras, quanto à sua aprovação
ou rejeição.

Em eventuais casos de comprovada impossibilidade de se adquirir e empregar

determinado material especificado deverá ser formalizada a sua substituição, com a prévia
aprovação da CONTRATANTE.

2.1. SIMILARIDADES E EQUIVALÊNCIAS DOS MATERIAIS

Os materiais e fabricantes especificados poderão ser substituídos por similares e

equivalentes.

- Similares

Componentes que têm a mesma função na edificação.

- Equivalentes

Componentes que têm a mesma função e desempenho técnico na edificação.

Tal substituição só poderá ocorrer após aprovação por escrito da FISCALIZAÇÃO DA

OBRA SENAR-RS, desde que o novo material proposto possua similaridade ao substituído nos
seguintes itens:

-

Qualidade de padronização de medidas;
Qualidades de resistência;
Qualidades de eficiência;

Uniformidade de coloração;
Uniformidade de textura;
Composição química;
Aspecto do material.

Ratificamos que a descrição da marca é apenas um critério técnico adotado e

necessário de comparação para adoção de parâmetros orçamentários e orientadores que
devem corresponder a excelência da qualidade e eficiência para os devidos acabamentos e
ambientes, além de proporcionar uma melhor manutenção, de acordo com o projeto,
tipologia e uso da edificação.

2.2. MANUSEIO, ARMAZENAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS

Todas as condições físicas, ambientais, de salubridade, de proteção e segurança

no manuseio, armazenagem e movimentação de materiais empregados na obra deverão
seguir rigorosamente aos seguintes itens:
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- Especificação técnicas.
-

Recomendações do fabricante / fornecedor do material / serviço.
Cláusulas do Termo de Garantia do material.
Normas da ABNT.

-

Normas estrangeiras (ASTM, DIN, NFPA etc.) no caso de omissão de normas

-

Normas Regulamentadoras ou qualquer outra legislação pertinente do

nacionais relativas ao objeto da especificação, ou quando mencionadas.
Ministério do Trabalho.

3.0. RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A CONTRATADA para a execução das obras deverá assumir a responsabilidade

técnica sobre os projetos por ela elaborados e a execução da obra, emitindo as respectivas
ART /RRT para este fim antes do início dos serviços.

4.0. CADERNO DE OBRAS

A CONTRATADA para a execução das obras, deverá manter um Caderno de Obras a

ser atualizado diariamente com as atividades desenvolvidas na obra. Deverá também realizar

registro fotográfico de todas as etapas das obras, devendo esse relatório ser anexado à
medição dos serviços.

5.0. VIGILÂNCIA

É de responsabilidade da CONTRATADA, exercer vigilância da obra, tanto no período

diurno como noturno, nos locais onde estão sendo desenvolvidos os serviços e canteiro de
obras.

A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pela segurança do local durante as obras,

bem como do controle, estoque e recebimento de materiais.

Esses custos devem estar inclusos na proposta apresentada.

6.0. EQUIPAMENTOS

O canteiro de serviços instalado pela CONTRATADA deverá contar, de acordo com a

natureza da obra e com cada uma de suas etapas, com todos os equipamentos, maquinário,
ferramentas, etc., necessários à sua boa execução. Utilizar equipamentos apropriados para
transporte de pessoal / materiais / entulho.

7.0. LOCAÇÃO DA OBRA

Deverá ser de acordo com os projetos fornecidos. Todas as operações relativas à

locação da obra ficarão a cargo e sob responsabilidade da CONTRATADA, que deverá
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obedecer rigorosamente às cotas, níveis e alinhamentos fornecidos no projeto.

Em caso de divergências entre o projeto e os espaços onde serão desenvolvidos os

trabalhos, deverá a Contratada acionar a FISCALIZAÇÃO DA OBRA - SENAR-RS para definição
das soluções.

8.0. TAPUME, BARRACOS, SANITÁRIOS, ABASTECIMENTO E LIMPEZA PERMANENTE
DA OBRA
8.1. TAPUME

Com o fim de garantir menores transtornos, se faz necessária a colocação de

tapume isolando a área em que serão desenvolvidos os trabalhos, preservando o restante do
local. Tal tapume será de responsabilidade da Contratada, que o colocará e o retirará ao final

dos serviços e deverá ser executado de modo a evitar a passagem de poeira, ruído em
demasia, etc. a fim de não prejudicar as atividades realizadas nos demais ambientes do prédio.

Equipamentos, revestimentos, pisos, instalações, etc. já existentes no local deverão

ser preservados, o que fica sob a responsabilidade da Contratada, protegê-los, devendo ser

entregues nas mesmas condições à Contratante ao final dos trabalhos, inclusive, o elevador
utilizado para o fim da execução do serviço contratado.

Os materiais sugeridos para execução do tapume são:
-

8.2.

Divisória de gesso acartonado pintado.
Divisórias leves

Outras, desde que aprovadas pela FISCALIZAÇÃO DA OBRA - SENAR-RS.

BARRACOS e SANITÁRIOS

Serão instalados, por conta da Contratada, no Subsolo do prédio do Contratante,

em área a ser definida pela FISCALIZAÇÃO DA OBRA - SENAR-RS.

8.3. ABASTECIMENTO E LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

As entradas e saídas de materiais deverão ser feitas obedecendo a um

planejamento de fluxos e horários estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO DA OBRA - SENAR-RS.

A limpeza da obra, o transporte e o descarte do entulho será de inteira

responsabilidade da Contratada.

Ao final de cada atividade ou conclusão de serviços, os materiais não aplicados,

sobras de acabamento, equipamentos de apoio e embalagens vazias deverão ser recolhidos
em local indicado pela Contratante. Os entulhos deverão ser removidos do local o mais
rapidamente possível.
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A logística e o planejamento geral para execução das obras deverão ser

apresentados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO DA OBRA - SENAR-RS, contratante dos serviços.

9.0. SEGURANÇA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO
9.1. CONDIÇÕES GERAIS

A CONTRATADA será responsável pela higiene e segurança de todos os locais de

trabalho, a fim de garantir sua salubridade e ordem, bem como será obrigada a cumprir as

exigências determinadas pelos poderes públicos, as determinações e instruções da
Fiscalização e em particular, as Normas que regem a Segurança do Trabalho nas atividades da
Construção Civil. É obrigatório o uso de equipamentos de proteção de acordo com o tipo de

serviço em execução, tais como óculos de segurança, cintos, máscaras, luvas, etc. O uso de

uniforme, botas de segurança e capacetes é obrigatório para todos os funcionários presentes
nos locais de execução dos serviços de construção, durante todo o período contratual;

Os locais de trabalho deverão ser mantidos constantemente limpos, protegidos e

desimpedidos;
protegidos;

Os caminhos de circulação deverão ser mantidos limpos, desimpedidos e
A

CONTRATADA

será

obrigada

a

tomar

medidas

especiais

quanto

ao

armazenamento, transporte e à utilização de materiais combustíveis, que deverá obedecer às

leis e regulamentos em vigor, bem como às instruções da Fiscalização, sem que estas instruções
reduzam ou eximam a Contratada das responsabilidades decorrentes;

Em hipótese alguma, deverá ser colocado fogo nos restos de materiais.

Serão obedecidas todas as recomendações, com relação à Segurança e Medicina

do Trabalho, contidas nas Normas Regulamentadoras (NR) do Ministério do Trabalho.

9.2. DIRETRIZES GERAIS DE SEGURANÇA
9.2.1. SEGURO

Seguro Responsabilidade Civil, Acidente Pessoal e outros

9.2.2. PRECAUÇÕES

Antes do início dos serviços, a CONTRATADA apresentará à Fiscalização o

profissional responsável pela obra, oportunidade na qual serão estabelecidas as medidas e
precauções específicas sobre a matéria, que fazem parte das normas de segurança
específicas.
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9.2.3. COMUNICAÇÃO DE ACIDENTES

Em caso de acidente no canteiro da obra, a CONTRATADA deverá:
-

Prestar todo e qualquer socorro imediato às vítimas;

-

Paralisar os serviços, local e nas suas circunvizinhas, a fim de evitar a

-

Solicitar imediatamente o comparecimento da Fiscalização ao local da

possibilidade de mudanças das circunstâncias relacionadas com o acidente;

ocorrência, relatando o fato e preenchendo a respectiva CAT (Comunicação de Acidente de
Trabalho). Todo o acidente com perda de tempo (todo aquele de que decorre lesão pessoal
que impede o acidentado de voltar ao trabalho no mesmo dia, ou no dia imediato à sua
ocorrência, no horário regulamentar) será imediatamente comunicado, da maneira mais
detalhada possível, à Fiscalização.

De igual maneira, será notificada a ocorrência de qualquer acidente sem lesão,

especialmente princípios de incêndio.

9.2.4. SUSPENSÃO DO TRABALHO POR MOTIVOS DE SEGURANÇA

A Fiscalização poderá suspender qualquer serviço no qual se evidencie risco

iminente, ameaçando a segurança de pessoas (usuários, funcionários ou transeuntes),
equipamentos e/ou o patrimônio da unidade do SENAR-RS.

As suspensões dos serviços motivadas por condições de insegurança, e

consequentemente, a não observância das normas, instruções e regulamentos aqui citados,

não eximem a CONTRATADA das obrigações e penalidades das cláusulas do(s) contrato(s)
referente(s) a prazos e multas.

9.2.5. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDIVIDUAL

Caberá à CONTRATADA fornecer todos os equipamentos de proteção individuais

(EPI’S) aos operários, tais como: capacetes, cintos de segurança, luvas, botas, máscaras,
óculos, protetores auriculares, etc., de acordo com as prescrições específicas em vigor e
executar os andaimes que se fizerem necessários, estritamente de acordo com as normas de
segurança estabelecidas pela ABNT e nas Normas Regulamentadoras:
NR-6 - Equipamentos de Proteção Individual – EPI
NR-1 – Disposições Gerais.
Trabalho.

Os EPI’S deverão ter o Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do
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10.0. SUPERVISÃO DO SENAR-RS

A FISCALIZAÇÃO DA OBRA - SENAR-RS fará a supervisão dos serviços diariamente e/ou

periodicamente, através de seu Técnico responsável pela obra.

O Técnico além das visitas normais às obras, fará reuniões semanais no canteiro da

obra às quais a Contratada se obriga a comparecer representada por seu Engenheiro

Coordenador. O Técnico da FISCALIZAÇÃO DA OBRA - SENAR-RS poderá solicitar à Contratada,
reuniões a qualquer momento, sempre que necessário para o bom andamento da obra.

10.1. FISCALIZAÇÃO GERAL

A Fiscalização Geral dos serviços será exercida pela FISCALIZAÇÃO DA OBRA -

SENAR-RS, que terá poderes para:
-

Ordenar a retirada imediata de qualquer empregado da Contratada, do

local dos serviços, por motivo de embaraçar os serviços, ou cuja permanência seja julgada
inconveniente, a critério exclusivo da Fiscalização;
-

Exigir fiel obediência ao projeto e às especificações;

-

Recusar serviços ou materiais que não obedeçam ao projeto ou às

-

Sustar qualquer serviço que esteja sendo executado em desacordo com a

especificações;

boa técnica ou atente contra a segurança da obra ou bens de terceiros, exigindo a adoção
das medidas que se fizerem necessárias;
funções;

Ingressar a qualquer hora nos locais de trabalho e no canteiro de obras;

-

Solicitar todas as informações julgadas necessárias ao desempenho de suas

-

Examinar, verificar, e aprovar as medições dos serviços realizados;

Obs.: As exigências da FISCALIZAÇÃO DA OBRA - SENAR-RS e do projetista, bem

como as suas atuações, não eximem a Contratada de qualquer das responsabilidades
oriundas ou assumidas na execução dos serviços.

10.2. RELACIONAMENTO DA CONTRATADA COM A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DO SENAR-RS
Todos os problemas e assuntos pertinentes à obra devem ser discutidos com a

FISCALIZAÇÃO DA OBRA -SENAR-RS.

As medições também deverão ser encaminhadas à FISCALIZAÇÃO DA OBRA -

SENAR-RS, para providências.
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O regulamento de funcionamento nos locais de trabalho será proposto

previamente pela Contratada e aprovado pela FISCALIZAÇÃO DA OBRA -SENAR-RS, cabendo à
Contratada zelar pelo seu cumprimento;

Todas as dúvidas que venham a ser levantadas pela Contratada com relação ao

projeto, serão esclarecidas pela FISCALIZAÇÃO DA OBRA - SENAR-RS no menor prazo possível;

De preferência, todo e qualquer assunto a ser tratado com o Engenheiro

Coordenador deverá ser feito por ocasião das visitas à obra e de preferência na reunião da
obra.

A CONTRATADA estará obrigada a suplementar o estoque de materiais, substituir ou

aumentar o número de equipamentos e pessoal se a FISCALIZAÇÃO DA OBRA - SENAR-RS

constatar que a quantidade, o número ou a qualidade não estejam atendendo ao correto e
necessário andamento dos serviços com relação ao cronograma previamente estabelecido, e
com os prazos previstos.

A CONTRATADA deverá fornecer, quando solicitadas pela FISCALIZAÇÃO DA OBRA -

SENAR-RS, a qualquer momento, as informações relativas à execução dos serviços, sem que tal
fato implique em responsabilidade da FISCALIZAÇÃO DA OBRA - SENAR-RS, sobre qualquer ação
da CONTRATADA;

A CONTRATADA será obrigada a apresentar-se no escritório da FISCALIZAÇÃO DA

OBRA - SENAR-RS ou no canteiro de obras sempre que convocada por ato convocatório oral ou

escrito, que determinará as pessoas a comparecer, ou assunto a ser tratado, não servindo esta
reunião como fato para a suspensão dos serviços.

Caberá à CONTRATADA a responsabilidade decorrente do não atendimento a esta

convocação;

A CONTRATADA deverá refazer todos os serviços recusados pela FISCALIZAÇÃO DA

OBRA - SENAR-RS ou pelos projetistas, bem como substituir por sua conta os materiais e serviços
não aceitos pelos mesmos, independentemente das medições já efetuadas; o atraso da obra
não será justificado neste caso;

A CONTRATADA deverá manter na obra cópias dos projetos, do caderno técnico,

do cronograma, do contrato e demais documentos necessários, bem como manter livros em
três vias do diário de obras, com todas as páginas numeradas e rubricadas pela FISCALIZAÇÃO

DA OBRA - SENAR-RS, onde serão anotadas diariamente as diversas ocorrências e fatos cujo
registro será considerado necessário ou de interesse, e também as determinações da

FISCALIZAÇÃO DA OBRA - SENAR-RS, cabendo à Contratada apor o seu “ciente” ou comentário
pertinente;
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Compete à CONTRATADA examinar os projetos, o presente caderno técnico e os

demais elementos que compõem o projeto e contrato, de modo a poder apresentar em

tempo hábil por escrito, todas as divergências, dúvidas, erros e omissões por ventura
encontrados nos mesmos, e que possam comprometer o andamento normal e a segurança
dos serviços contratados.

A CONTRATADA estará obrigada a acatar as decisões tomadas em reuniões

relativas ao andamento dos serviços contratados, visando acelerar o ritmo dos trabalhos de
obra, sem, contudo, interferir nas datas limites previstas no cronograma contratual.

10.3. SUBCONTRATAÇÕES

A CONTRATADA não poderá subcontratar integralmente as obras e serviços

contratados, podendo, contudo, fazê-lo parcialmente em alguns serviços especializados,
desde que com a prévia anuência do SENAR, sendo mantida, porém, a sua responsabilidade

direta perante o contratante. Os serviços especializados somente poderão ser subcontratados
com firmas idôneas, devidamente registradas no CREA ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU, devendo a cópia de obra da ART respectiva ser apresentada ao fiscal

técnico do contratante para guarda no local da obra. O contratante reserva-se o direito de
vetar a subcontratação de outra empresa para a execução dos serviços citados se a mesma
for considerada (no exclusivo critério do contratante) como tecnicamente não idônea.

10.4. RECEBIMENTO DA OBRA

10.4.1. CONTROLE TECNOLÓGICO

A qualidade dos materiais e instalações efetuadas pela CONTRATADA poderá ser

submetida a ensaios e provas determinados pelas Normas Brasileiras ou equivalentes

internacionais, como condições prévias de recebimento dos serviços respectivos. Estes ensaios
serão feitos pela CONTRATADA, às suas expensas, em nome e sob a fiscalização da
CONTRATANTE, que receberá os resultados dos mesmos.

10.4.2. RECEBIMENTO PROVISÓRIO

Quando as obras e serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de

perfeito com o contrato, será lavrado um termo de recebimento provisório. O recebimento

provisório só poderá ocorrer ao terem sido realizados todos os testes, ajustes e balanceamentos
do sistema e as apropriações referentes a acréscimos e modificações, caso existentes e a

entrega de toda a documentação técnica (dados técnicos dos equipamentos, desenhos “as

built”, planilhas dos testes, ajustes e balanceamentos, rotinas de manutenção, instruções de
operação e certificados de garantia).
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10.4.3. RECEBIMENTO DEFINITIVO

O termo de recebimento definitivo das obras e serviços contratados será lavrado

em 90 (noventa) DIAS após o recebimento provisório, referido no item anterior, se tiverem sido

atendidas todas as exigências e pendências apontadas pela comissão de recebimento da
obra, referentes a defeitos ou imperfeições que venham a ser verificadas em qualquer

elemento da obra e serviços executados e se estiverem solucionadas todas as reclamações
porventura feitas, quanto à falta de pagamento de operários ou fornecedores de materiais e

prestadores de serviços empregados na edificação. Este termo de recebimento definitivo

deverá conter formal declaração de que o prazo mencionado no artigo 1.245 do Código Civil
será contado, em qualquer hipótese, a partir da data desse mesmo termo, sendo esta data a
de início efetivo do período de garantia.

10.5. GARANTIA

As instalações ficarão garantidas pelo executante de acordo com o Código Civil

Brasileiro. Nenhum equipamento ou componente terá garantia inferior a 1 (um) ano de
funcionamento.

III – PROJETOS, “AS BUILT” E MANUAIS
1.0. PROJETOS

A CONTRATADA deverá elaborar todos os projetos complementares executivos

necessários à boa execução da obra, acompanhados de seus memoriais descritivos, e fornecer
as respectivas ART/RRT.

Deverão ser levadas em conta as recomendações das normas técnicas, em sua

edição mais recente, sem prejuízo de quaisquer outras, não explicitamente citadas.

1.1. PROJETO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- NBR 5361 - Disjuntor de baixa tensão – Especificação.

- NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão – Especificação.

- NBR 5419 - Proteção de estrutura contra descargas atmosféricas – Especificação.
rosca
rosca

- NBR 5597 - Eletroduto rígido de aço-carbono, com revestimento protetor, com
- ANS/ASME - Especificação.

- NBR 5598 - Eletroduto rígido de aço-carbono, com revestimento protetor, com
- NBR 6414 - Especificação.

- NBR 5624 - Eletroduto rígido de aço-carbono, com costura, com revestimento
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protetor e rosca NBR 8133 – Especificação.

- NBR 6148 - Fios e cabos com isolação sólida estrutura de cloreto de polivinila para

tensões até 750V sem cobertura – Especificação.

- NBR 6150 - Eletroduto de PVC rígido – Especificação.

- NBR 6880 - Condutores de cobre para cabos isolados – Padronização.

- NBR 7285 - Cabos de potência com isolação sólida estrutura de polietileno

termofixo para tensões até 0,6/1Kv sem cobertura – Especificação.
- NBR 7288 - Cabos de 1 a 20kV – Especificação.

- NBR IEC 60050 - Instalações elétricas em edificações.

- NR 10 - Segurança em instalações e serviços em eletricidade.

- NBR 14039 - Instalações elétricas de media tensão de 1,0kV a 36,2kV.

1.2. PROJETO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

- Normas Técnicas da ABNT, relativas a cada serviço;

- Disposições do DMAE e DEP do Município de PORTO ALEGRE.

1.3. PROJETO INSTALAÇÕES ANTINCÊNDIO

- Extintores de incêndio – RT CBMRS nº 14/2016,
- Sinalização de emergência – NBR 13434/05,
- Iluminação de emergência – NBR 10898/13;

- Acesso de viaturas dos bombeiros – IT CBMSP nº 06/2011;
- Hidrantes – NBR 13714/00,

- Chuveiros automáticos – NBR 10897,

- Alarme e detecção de incêndio – NBR 17240/10,

- Compartimentação horizontal/vertical – IT CBMSP nº 09/2011;
- Segurança estrutural contra incêndios – IT CBMSP nº 08/2011;

- Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento – IT CBMSP nº 10/2011;

1.4. PROJETO INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO (ar condicionado, renovação
de ar e exaustão mecânica)
- Nível Internacional: Normas da ASHRAE, ISO, etc.

- NBR 16401-1:2008 – Instalações de ar condicionado – Sistemas centrais e unitários

– Parte 1: Projetos das instalações

- NBR 16401-2:2008 – Instalações de ar condicionado – Sistemas centrais e unitários

– Parte 2: Parâmetros de conforto térmico

- NBR 16401-3:2008 – Instalações de ar condicionado – Sistemas centrais e unitários

– Parte 3: Qualidade do ar interior

- NBR 14880 – Escadas de segurança – Controle de fumaça por pressurização
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- NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão.
- NBR 9077 – Saídas de emergência em edifícios.

- NBR 9441 – Execução de sistemas de detecção e alarme de incêndio.

- NBR 11742 – Porta corta-fogo para saídas de emergência – Especificação.

- NBR 13971- Sistema de refrigeração, condicionamento de ar e ventilação –

manutenção programada.

- Portaria n.º 3523 de 23 de agosto de 1.998 do Ministério da Saúde

- RENABRAVA I – Recomendação normativa ABRAVA para execução de Serviços

de Limpeza e Higienização de Sistemas de Distribuição de Ar

- RENABRAVA II – Recomendação normativa ABRAVA – Qualidade do Ar Interior

em Sistemas de Condicionamento de Ar e Ventilação para Conforto – abril 2000

- RESOLUÇÃO 176 – Ministério da Saúde, Agência de Vigilância Sanitária –

24/10/2000, tratando sobre padrões referenciais de qualidade do ar interior em ambientes
climatizados artificialmente de uso público e coletivo.

- RESOLUÇÃO 9 – Ministério da Saúde, Agência de Vigilância Sanitária – 16/01/2003,

complementando a 176 e tratando sobre padrões referenciais de qualidade do ar interior em
ambientes climatizados artificialmente de uso público e coletivo.

Na elaboração do “Projeto de Ar Condicionado” considerar que as evaporadoras

deverão ser “quente” e “frio”, e com as capacidades de resfriamento, em Btu/h, definidas
abaixo:

3º Pavimento

Orientação leste

 Recepção: 15.400

 Sala Comunicações: 15.400

 Sala Assessoria Especial: 12.300
 Sala Assessoria Jurídica: 12.300
 Sala Outros Assessores: 15.400

 Sala Assessoria Ambiental, Relações Institucionais e Poder Público: 15.400
 Sala Coringa: 15.400
Orientação oeste

 Sala Atendimento 1: 7.500
 Sala Atendimento 2: 7.500

 Sala de Reuniões: 1x12.300 + 1x15.400

 Sala da Secretária / Espera especial: 15.400
 Sala da Superintendente: 2x15.400
 Sala Chefia Economia: 15.400

 Sala Equipe Economia: 2x19.100
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4º Pavimento

Orientação leste

 Reprografia: 7.500

 Sala de Reuniões: 15.400

 Sala PE (parcial): 4x12.300 + 3x9.600
Orientação oeste
 Hall: 12.300

 Sala de Atendimento: 7.500

 Sala para Teleconferência: 2x15.400
 Sala Chefia DIAE: 15.400
 Sala DIAE: 2x15.400

 Sala Chefia DT: 15.400

 Sala PE (parcial): 2x19.100

5º Pavimento

Orientação leste

 Sala Licitações: 15.400
 Sala Compras: 19.100

 Sala Contabilidade: 19.100
 Sala Financeiro: 15.400
 Sala RH: 2x12.300
Orientação leste
 Hall: 12.300

 Sala atendimento: 15.400
 Sala DGA: 2x12.300

 Sala Chefia DGA: 15.400

 Sala de Reuniões: 1x12.300 + 1x15.400
 Sala Chefia DFA: 15.400
 Sala TI: 2x19.100

1.5. PROJETO INSTALAÇÕES DE COMUNICAÇÃO (TI) – ANEXO I-A

Os projetos deverão ter como base as PRANCHAS e o respectivo TERMO DE

REFERÊNCIA de TI – ANEXO I-A, elaborados pela empresa VISAT, que fazem parte deste

Memorial Descritivo. Deverão ser apresentados e fornecidos para a Contratante em arquivos
com extensão DWG e DXF (AutoCAD), e PDF (Adobe Acrobat). Todo o material será entregue:
em 02 (duas) cópias impressas nas escalas previstas em normas técnicas; e gravados em
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compact disk, não regravável.

2.0. “AS BUILT”

O projeto “as built” deve registrar e contemplar todas as modificações efetivadas em

cada um dos projetos da obra, que ocorreram durante suas execuções até a conclusão dos

serviços, fornecendo elementos considerados relevantes para subsidiarem futuras intervenções
na obra, como: reformas, ampliação e/ou restauração. Ao término da produção e após a

entrega da obra, o projeto “As Built” deve representar fielmente o objeto construído, com
registros das alterações verificadas durante a sua execução.

O mesmo é executado a partir dos projetos executivos de arquitetura e projetos

complementares (ex. hidráulica, elétrica, entre outros) inclusive os projetos alterados, incluindose os ajustes necessários quando da execução do projeto e deve ser entregue quando do
recebimento definitivo da Obra. Compreende serviços de escritório com aproveitamento de
dados e informações obtidos durante a execução da obra.
Este projeto deverá ser constituído de no mínimo:

- Pranchas de desenho revisadas com todos os elementos gráficos constantes do

projeto executivo.

- Especificações Técnicas atualizadas

- Outras informações relevantes específicas de cada projeto

Quando ocorrerem as alterações, as mesmas integrarão o projeto “As Built”. Quando

não ocorrerem alterações, o projeto será apresentado conforme o projeto executivo,
constando no selo a denominação de projeto “As Built” e a data atualizada. (A Fiscalização

definirá quais os desenhos que integrarão o projeto “As Built”) Identificação das alterações
ocorridas na execução da obra em relação ao inicialmente projetado;

Carimbo com a qualificação da empresa que executou a obra (nome, endereço,

CNPJ, ARTs, número do contrato, valor e prazo, data de início (da ordem de serviço) e de
conclusão;

Os projetos “As Built” deverão ser elaborados, apresentados e fornecidos para a

Contratante em arquivos com extensão DWG e DXF (AutoCAD), e PDF (Adobe Acrobat). Todo o

material será entregue: em 02 (duas) cópias impressas nas escalas previstas em normas
técnicas; e gravados em compact disk, não regravável.

3.0. MANUAL

Caberá à Contratada entregar à Contratante ao final dos serviços o “Manual do

Proprietário”, referente ao escopo contratado e executado.
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IV - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ARQUITETURA

1.0. CONTRAPISO CIMENTADO

Deverá ser executado contrapiso em todos os ambientes. A camada de contrapiso

tem a função de regularizar a base para posterior colocação do piso. A superfície onde será
aplicada deverá ser bem lavada. Argamassa, com consistência de farofa, composta por água,
cimento e areia, com traço 1:3. Utilizar areia média peneirada para eliminar impurezas.
Normas Técnicas de referência:

- NBR 12.260-2012– Execução de piso com argamassa de alta resistência mecânica

— Procedimento

- NBR 15575-3-2013 – Edificações habitacionais — Desempenho – Requisitos para os

sistemas de pisos

2.0. DIVISÓRIAS EM GESSO ACARTONADO (DRYWALL)

Nas áreas demarcadas no projeto de arquitetura deverão ser executadas divisórias em

gesso acartonado, também conhecidas por drywall, formadas por uma estrutura metálica

composta por perfis de aço galvanizado, com duas camadas de chapas para drywall

aparafusadas em cada face. Em seu interior será inserido lã mineral isolante para elevar seu
desempenho acústico e térmico

Serão compostas por duas chapas de 12,5mm em cada face, fabricadas

industrialmente mediante processo de laminação contínua de mistura de gesso, água e
aditivos entre duas lâminas de cartão, produzidas de acordo com as Normas ABNT: NBR

14715:2001, NBR 14716:2001 e NBR 14717:2001. Nos áreas úmidas, lavabo, sanitários e copas,
deverá ser utilizada chapa drywall Resistente à Umidade (RU), também conhecida como
"chapa verde". Contém em sua fórmula hidrofugantes (repelentes à água), como o silicone,
que protegem contra respingos, escorrimentos e vapor condensado.

As chapas serão estruturadas através de perfis metálicos em aço galvanizado para

montantes com 48 mm, com espaçamento máximo de 600 mm. Os perfis são fabricados

industrialmente mediante a um processo de conformação contínua a frio, por sequência de

rolos a partir de chapas de aço revestidas com zinco pelo processo continuo de zincagem por
imersão a quente. As chapas de aço revestidas com zinco para a fabricação dos perfis

metálicos devem seguir as seguintes especificações: espessura mínima: 0,95 mm, designação

do revestimento zincado: Z 275, conforme NBR 7008:2003 (massa mínima de revestimento de 275
g/m² - ensaio triplo - total nas duas faces)

Em seu interior será inserido lã mineral, rocha ou de vidro, incombustível, isolante para

elevar seu desempenho acústico e térmico.
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Deverá ser observada no processo de estocagem, transporte e manuseio das placas

de gesso, a integridade dos produtos antes de iniciar a descarga. As placas deverão ser

manuseadas devidamente protegidas especialmente nos cantos. As placas devem estar em
perfeito estado, aprumadas e sem empenas.

Os parafusos para fixação das placas nos perfis metálicos deverão ser de aço com

configuração e resistência adequada para a fixação. Para as juntas das placas de gesso
deverão ser colocadas fitas de reforço, massa para juntas e colagem, prendedores tipo US
gypsum tipo S ou S-12, cabeça em cordão. As placas de gesso são do tipo standart (ST).

Parte das divisórias terão vidros inseridos, vidro laminado 8 mm, Float Verde Claro, nos

locais determinados em projeto, fixados em marco de madeira de eucalipto, curipixá ou
cumaru com aplicação de verniz ignífugo, através de baguetes do mesmo material.

OBS: As divisórias deverão atender ao especificado no projeto antincêndio, as

divisórias no entorno dos shafts deverão ser paredes corta-fogo com resistência mínima de 120
minutos.

3.0. RODAPÉS e RODAFORROS

Deverão ser instalados rodapés e rodaforros nos locais conforme especificados no

projeto de arquitetura, considerando:

3.1. RODAPÉS DE MADEIRA

Rodapé em madeira de eucalipto, curipixá ou cumaru com aplicação de verniz

ignífugo, com h=10 cm, espessura=18 mm, com proteção em perfil de alumínio 10 mm x 10 mm,
2 mm de espessura, anodizado cor natural. Deverão ser fixados com cola.

3.2. RODAPÉS DE BASALTO

Rodapé em basalto de tear polido idem ao existente. Todas as peças deverão ser

verificadas antes do assentamento evitando a utilização de peças trincadas, com
acabamento do polimento mal executado, entre outros.

3.3. RODAFORRO DE MADEIRA

Rodaforro em madeira de eucalipto, curipixá ou cumaru com aplicação de verniz

ignífugo, com h=10 cm, espessura=10 mm. Deverão ser fixados com parafusos. Após a fixação,
os parafusos deverão ser escondidos com cavilhas da mesma madeira.

4.0. FORROS

Deverão ser instalados forros nos locais conforme especificados e detalhados no

projeto de arquitetura. As instalações complementares, elétricas, hidrossanitárias, climatização,
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antincêndio, etc., entre o forro e a laje, devem estar prontas e testadas antes da finalização
dos forros.

4.1. FORRO EM GESSO ACARTONADO

Os forros executados deverão ter perfeito acabamento quanto ao alinhamento e

ondulações.

As placas de gesso serão de procedência conhecida e idônea e deverão se

apresentar perfeitamente planas, de espessura e cor uniforme, em conformidade com as
especificações de projeto.

As peças serão isentas de defeitos, como trincas, fissuras, cantos quebrados,

depressões e manchas. Deverão ser recebidas em embalagens adequadas e armazenadas

em local protegido, seco e sem contato com o solo, de modo a evitar o contato com
substâncias nocivas, danos e outras condições prejudiciais.
DADOS TÉCNICOS
-

Espessura (mm): 12,5 (Variação máxima em relação à média das amostras de

-

Densidade superficial (kg/m²): 8 a 12

um lote ± 0.5 mm)
-

Largura (mm): 600 ou 1.200

Comprimento (mm): 1.800 a 3.000
Densidade (kg/m³): 640 a 960

Condutividade térmica (W/mK): 0,21 a 0,25

Índice de propagação superficial de chama: Classe II A
Resistência mínima à ruptura na flexão (N):

 Longitudinal: 550
 Transversal: 210

-

Dureza superficial determinada pelo diâmetro máximo (mm): 20

4.2. FORRO REMOVÍVEL E MODULADO

Forro Modular de Fibra Mineral modelo AMF Thermatex Feinstratos de 15 mm de

espessura com 62,5 cm de largura e 62,5 comprimento, acabamento na cor Branca. Tipo de
Instalação, apoiado sobre perfis metálicos tipo “T” invertido de 15 mm (VT 15), branco.
Propriedades técnicas:
-

Classe de reação ao fogo A2-s1, d0 segundo EN 13501-1

-

Resistência ao fogo F30 - F120 segundo DIN 4102 parte 2 (conforme certificado

-

Absorção sonora EN ISO 354 αw = 0,20 segundo EN ISO 11654 NRC = 0,15 segundo

de ensaio) REI30 - REI120 segundo EN 13501 parte 2 (conforme certificado de ensaio)
ASTM C 423
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-

Isolamento de som aéreo Dn,f,w = 34 dB segundo EN ISO 10848 (espessura de 15

-

Atenuação sonora Rw = 21 dB segundo EN ISO 10140-2:2010

mm, conforme certificado de ensaio)
-

Resistência à umidade até 95% de umidade relativa

Reflexão luminosa para branco similar a RAL 9010 sem ofuscamento, aprox. 88%
Condutividade térmica λ = 0,052-0,057 W/mK segundo DIN 52612
Permeabilidade ao ar PM1 (≤ 30 m³/hm²) segundo DIN 18177
Cor branco similar a RAL 9010

5.0 PORTAS, ESQUADRIAS E PAINÉIS

As portas, esquadrias com vidros fixos e painéis, deverão seguir o projeto arquitetônico

e respectivo detalhamento.

5.1. PORTAS

Semi-ocas, laminadas em madeira de eucalipto, curipixá ou cumaru, com

acabamento envernizado com verniz ignífugo.

Guarnição em madeira maciça de eucalipto, curipixá ou cumaru, com

acabamento envernizado com verniz ignífugo.

5.2. ESQUADRIAS PARA DIVISÓRIAS – VIDROS FIXOS

Caixilho em madeira de eucalipto, curipixá ou cumaru com aplicação de verniz

ignífugo, composto por marco, baguetes, arremates e guarnições.
Vidro laminado 8 mm, Float Verde Claro.

Especial cuidado com o sistema de fixação.

5.3. PAINÉIS - HALL

Painel em MDF aparafusado sobre sarrafos de madeira com espessura de 15 mm,

sobre divisória de gesso acartonado, revestido em couro com pelo, na cor marrom, preto e
branco.

Gravação a fogo do nome SENAR-RS.

6.0. FERRAGENS

6.1. FECHADURAS

- Opção 1: La Fonte, Conjunto 520 IN:
 Fechadura La Fonte St Evo,

 Maçaneta 520 IN,

 Espelho 521
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 Acabamento INL-040.

- Opção 2: Dorma
 FE-88 OGRO

 Acabamento inox escovado

6.2. DOBRADIÇAS

Dobradiça APC 3 1/2x3 aço inox escovado canto redondo.

7.0. PISOS

Deverão ser instalados diferentes tipos de pisos nos locais conforme especificados no

projeto de arquitetura, considerando:

7.1. PISO VINÍLICO

Piso vinílico em manta, com emendas através de solda à quente, nas cores verde

claro, verde escuro, bege claro e bege escuro.
CARACTERÍSTICAS:

- Classificação de uso - EN 685
 Residencial: 23
 Comercial: 34
 Industrial: 43

- Espessura total - EN428 / ISO 24346: 2,0 mm

- Dimensões (manta) - EN426 / ISO 24341: 2 x 25 m
- Embalagem (manta) - EN426 / ISO 24341: 50 m²
- Peso médio - EN430 / ISO 23997: 2,70 kg/m²
- Proteção superficial: iQ

- Resistência à abrasão - EN660-2: Classe T
- Resistência ao escorregamento:
 DIN 51130: R9

 NBR 13818: <0,4

- Identação residual – EN433 / ISO 24343-1: ≤ 0,10mm

- Estabilidade dimensional – EN434 / ISO 23999: ≤ 0,40%
- Absorção do som ao impacto – ISO 717-2: Até 4 dB
- Carga estática – EN 1815: <2 kV

- Energia radiante – NBE 8660: Classe II A

- Densidade óptima de fumaça – ASTM E662: (Dm) <450

- Ignitabilidade de materiais – ISO 11925-2: <150 mm em 15 s
- Emissão de COV – AGBB/DIBT: ≤10µg/m³, depois de 28 dias
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Efetuar a fresagem nas emendas das mantas antes da aplicação do cordão de
solda. Utilizar somente soldador elétrico de qualidade profissional.

Deverão ser utilizados rolos com mesmo número de lotes ou consecutivos em uma
mesma área.

7.2. PISO BASALTO

Piso em basalto de tear polido, com características e dimensões idem ao padrão

existente de acordo com a área de piso.

7.3. PORCELANATO

Porcelanato esmaltado Portobello Marmi Unici branco / V3 – 20 cm x 120 cm, idem

ao dos sanitários existentes.

8.0. REVESTIMENTO CERÂMICO (paredes dos sanitários)

Porcelanato esmaltado Portobello Marmi Unici branco / V3 – 20 cm x 120 cm, idem ao

dos sanitários existentes.

9.0. TAMPOS

Tampo em granito Branco Ceará polido, com borda úmida e espelhos, apoiados em

mãos francesas reforçadas pintadas de branco.
Dimensões e detalhes conforme projeto.

10.0. PERSIANAS

Tipo rolô cor prata – Scheer Screen 3, corrente prata.

11.0. LUMINÁRIAS

11.1. LUMINÁRIA 01
11.1.1. LOCAIS
-

3º, 4º e 5º Pavimentos: Espera/Recepção e demais ambientes

11.1.2.

LUMINÁRIA

Luminária LED de embutir em forros modulares 625x625 com perfil "T", em chapa

de aço laminado a frio.
-

Microtexturizado.

Instalação: Embutir em forros modulares 625x625 com perfil "T"
Corpo: Chapa de aço.
Acabamento: Tinta
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-

Difusor: Acrílico translúcido.

-

LED e Driver: LEDs SMD de alto desempenho aplicados sobre placa de circuito

-

Opção 01: Luminária Lumicenter, referência LHT33-E4000830

impresso. Driver multitensão não dimerizável com alto fator de potência e baixo THD.

11.2. LUMINÁRIA 02
11.2.1. LOCAIS
-

3º Pavimento: Atendimento 1 /2 e nas circulações
4º e 5º Pavimentos: Circulações

11.2.2. LUMINÁRIA

Luminária embutida orientável em alumínio, sistema óptico com dispositivo

antiofuscamento na cor preta. Cor a definir. Fixação por meio de molas em aço inox.
-

Opção 01: Lumini Mini frame flex sm a | 6,6W
 Dimensões:108x108 mm

 h= 105 mm

 Nicho: 94x94 mm

 h= 125 mm
-

Opção 02: Lumini Focus LED sm a | 6,6W

 Dimensões: 115x115mm

 h= 105 mm

 Nicho: 100x100 mm

 h= 125 mm
-

Opção 03: Luxion Argo Quadrada

 Dimensões:145x145 mm

 h=100 mm

 Nicho: 125x125mm

11.2.3. FONTE LUMINOSA
-

Opções 01 e 02 LED 6,6W | 3000K | 35º. Incluído na luminária

 Lumini

 420 lm

 IRC 80
-

Opção 03 LED 7W | 3000K | W. Incluído na luminária

 Luxion

 770 lm
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 IRC 80

11.2.4.
-

-

EQUIPAMENTOS

Opções 01 e 02 Driver Bivolt | ON-OFF. Acompanha a Luminária.

 Lumini

Opção 03 Driver Bivolt | ON-OFF. Acompanha a Luminária.

 Luxion

12. PINTURAS

12.2. GENERALIDADES

Juntamente com esta especificação, deverão ser obedecidas e cumpridas todas

as normas da ABNT pertinentes ao assunto. Para cada esquema de pintura deverão ser
utilizadas tintas de fundo e acabamento de um mesmo fabricante.

Todo o material a ser utilizado na execução da pintura deverá ser de 1ª linha.

As superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas e convenientemente

preparadas para o tipo de pintura a que se destinem.

As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas, para que a

umidade não prejudique a aderência e nem cause a formação de bolhas, soltando a pintura.
Caso apresente vestígio de óleo, gordura ou graxa nas superfícies, os mesmos deverão ser
removidos de acordo com orientação do fabricante da tinta a ser aplicada, para que não
haja problema com a pintura sobre estas superfícies.

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver

perfeitamente seca, sendo conveniente observar um intervalo de 24 horas, no mínimo, entre
demãos sucessivas, salvo quando indicado de outra forma.

Igual cuidado deverá haver entre demãos de massa, observando-se um intervalo

mínimo de 48 horas após cada demão de massa, salvo, indicado de outra forma.

Quaisquer danos à pintura, que porventura venham ocorrer durante as instalações

deverão ser reparados e retocados. A pintura de retoque deverá ser conforme recomendação

do Fabricante da tinta original, devendo ser dada atenção especial à aderência da tinta em
retoque.

Deverá ser realizada Fiscalização, inspeção e controle de qualidade das tintas

especificadas, antes de sua aplicação.

Durante a aplicação as tintas deverão ser mantidas homogeneizadas com

consistência uniforme. A mistura, homogeneização e aplicação da tinta deverão estar de
acordo com as instruções do fabricante. Todo o serviço deverá ser efetuado de maneira
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esmerada, de modo que as superfícies acabadas fiquem isentas de escorrimentos, respingos,
ondas, recobrimentos e marcas de pincel. A superfície acabada deverá apresentar, depois de
pronta, textura completamente uniforme, tonalidade e brilho homogêneos.

Caberá a Contratada executar o serviço de Pintura nos locais indicados, utilizando

para execução do mesmo somente profissionais especializados.

O serviço deverá ser executado rigorosamente de acordo com orientação do

Fabricante e com acompanhamento adequado por parte da Contratada.

Antes da execução de qualquer pintura, será submetida à apreciação da

FISCALIZAÇÃO DA OBRA – SENAR-RS uma amostra com dimensões de cerca de 0,5 m² da cor
em questão.

Todos os materiais deverão ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as

indicações do fabricante, identificação da tinta, numeração da fórmula e com seus rótulos
intactos. A área para o armazenamento será ventilada e vedada para garantir um bom

desempenho dos materiais, bem como prevenir incêndios ou explosões provocadas por

armazenagem inadequada. Esta área será mantida limpa, sem resíduos sólidos, que serão
removidos ao término de cada dia de trabalho.

12.3. EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS
(drywall) – 2 DEMÃOS

Deverá ser executado emassamento com massa acrílica em ambientes internos

onde estão sendo utilizadas alvenarias em drywall, duas demãos observando-se o intervalo de
48 horas entre as mesmas.

Aplicar selador com rolo de pintura e espere secar. Verificar se a massa corrida esta

macia e cremosa, se não, diluir com água.

Aplicar a massa corrida com uma desempenadeira sobre a superfície

a ser emassada, espalhe a massa no sentido vertical ou horizontal. Espere secar

entre 2 a 3 minutos e repasse com a desempenadeira retirando as rebarbas.

Aguarde a primeira demão secar totalmente, com o intervalo de 48 horas.
Repasse a segunda demão de massa corrida.

Após secagem, as superfícies deverão ser lixadas até a obtenção de uma superfície

perfeitamente lisa e plana.

DEMÃO

12.4. FUNDO SELADOR ACRÍLICO PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS – 1
Fornecimento e aplicação de fundo selador de tinta para pintura látex acrílica.
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É indicado para selar e uniformizar a absorção de superfícies de áreas internas,

como por exemplo, massa fina.

As superfícies devem ser limpas, secas, firmes, coesas, isentas de poeiras, gorduras,

graxas, sabão ou mofo. Antes de pintar, devem ser corrigidas as imperfeições e eliminadas as
partes soltas e outros contaminantes que possam comprometer o resultado final da aplicação.
Acabamento acetinado.

12.5. FUNDO SELADOR PVA PARA FORROS – 1 DEMÃO

Fornecimento e aplicação de fundo selador PVA para forros de gesso acartonado.

É indicado para selar e uniformizar a absorção de superfícies dos forros. Acabamento fosco.

12.6. PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE PAREDES E FORROS - 2 DEMÃOS

Quanto à pintura, seguirá o mesmo padrão existente, prevendo pintura das

paredes em látex acrílica acetinada na cor branca para alvenarias, drywall e pilares. Forros de
gesso acartonado e tetos aparentes em látex acrílico fosco na cor branca.

As superfícies devem ser limpas, secas, firmes, coesas, isentas de poeiras, gorduras,

graxas, sabão ou mofo. Antes de pintar, devem ser corrigidas as imperfeições e eliminadas as
partes soltas e outros contaminantes que possam comprometer o resultado final da pintura.
12.7. PINTURA

SOBRE
GUARNIÇÕES, ESQUADRIAS, ETC.)

MADEIRA

(RODAPÉS,

RODAFORROS,

MARCOS,

12.7.1. PRODUTO

Verniz Retardante de Chamas à base de água, aprovado Classe II-A. CKC-VR -

Verniz Retardante

Preparação da Superfície

A superfície deve estar devidamente limpa, seca (umidade da madeira inferior a

17%), sem poeira, areia, cera, graxas, gorduras, etc. Superfícies de madeira em geral, devem ser

lixadas e limpas antes da aplicação para uma melhor aderência do material. Todo tratamento
da superfície onde será aplicado o produto, deve ser realizado antes da aplicação (ex: quebra
de lixa).

12.7.2. APLICAÇÃO

Recomendado o uso de Pistola Pulverizadora de Pintura elétrica (potência >450

W) ou pneumática com caneca. Em ambos os casos, utilizar bicos com vazão entre 130 a 500

cm³/min., recomendado o modelo Black & Decker Ref. BDPH400-BR elétrico ou outro modelo
similar.
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Diluir de 10 a 15% com água filtrada (aproximadamente 250 a 350 ml para cada

galão de 2,5 litros) e misturar bem o material antes de utilizá-lo. Aplicar uma fina camada por

demão (70-80 ml/m²/demão), não exagerar na espessura da demão e não sobrepor muitas
camadas em cada demão.

Aproximadamente 2 a 4 horas após a primeira demão, aplicar a segunda

demão e manter a área isolada de tráfego e poeira. Não é recomendada a aplicação

quando a temperatura estiver inferior a 10°C ou quando a umidade relativa do ar estiver

superior a 65%. Certifique-se de que a primeira demão está curada ao toque, antes de aplicar
a segunda demão, mantenha o ambiente bem arejado e ventilado.

Caso possua ar-condicionado, recomendamos mantê-lo ligado durante o

período de cura. As duas demãos do verniz devem ser realizadas dentro de um período de até
6 horas. Nunca deixar a madeira pernoitar sem as duas demãos aplicadas.

Este verniz é sensível à umidade e pode ficar manchado, caso as instruções não

sejam seguidas corretamente. Obs.: duas demãos são necessárias para a efetividade do
produto. Este produto deve ser diluído em água (10-15% em volume).

12.7.3. SEGURANÇA

Assegurar-se de que o local está bem ventilado antes de iniciar a aplicação.

Manter as portas e janelas bem abertas para garantir uma ventilação eficaz. Caso seja
necessário, utilizar ventilação forçada para melhorar a cura.

Utilizar corretamente os equipamentos de proteção individual durante a

aplicação do produto. Armazenar em local seguro, bem arejado e fora do alcance de fontes
de calor e luz do sol direta. Caso derramado por acidente, providenciar a imediata limpeza do
local com panos e água. Não utilizar solventes. Equipamentos de Proteção:

ATENÇÃO: Obrigatório o uso de máscaras de respiração, óculos de proteção e

luvas de proteção durante a aplicação. Seguir as instruções do Fabricante.

V - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Para elaboração do projeto e posterior execução, deverá ser visitado o local para

conhecimento e confirmação de tudo o que existe e sua interferência com os demais projetos,
instalações, equipamentos e construções existentes.

1.0. CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO

Cada pavimento conta com um CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO, alimentado a partir do

Quadro Geral instalado no pavimento térreo do prédio. Em função do novo projeto elétrico
que será elaborado, os Centros de Distribuição existentes deverão ser adaptados ou
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substituídos, se for o caso, de modo a atender a nova demanda. Deverão ter barramentos para

as três fases, neutro e terra, disjuntor geral e espaços para reserva. Os disjuntores a serem
utilizados deverão ser de marca SIEMENS, BEGHIM, ELETROMAR, GE ou similar equivalente, com
certificação do Inmetro.

Todos os Centros de Distribuição deverão ter Dispositivos de Proteção dos Circuitos

(DR), conforme as Normas da ABNT (NBR-5410). A Contratada deverá identificar cada disjuntor
a que se destina.

2.0. CIRCUITOS

Todos os circuitos não poderão ultrapassar a 15 pontos de unidade. Os circuitos

deverão ser calculados para não ultrapassarem a uma queda de tensão máxima admissível de
2%, dentro do que recomenda a ABNT.

3.0. REDES DE DISTRIBUIÇÃO

A partir dos centros de distribuição de cada pavimento deverão partir as redes de

iluminação, tomadas, ar condicionado, etc.

Toda a instalação deverá ser subdividida em circuitos, devendo todos serem

identificados, sendo que nenhum deles será alimentado por condutor de bitola inferior à 2,5

mm², sendo respeitado no cálculo, além do limite de condução de corrente, a queda de
tensão.

Na elaboração do projeto elétrico executivo deverá ser definida a carga total, o

condutor e a proteção de cada circuito por pavimento.

4.0. ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

Todos os materiais e equipamentos a serem utilizados nas novas instalações da sede

SENAR, deverão ser de primeira linha, obedecendo aos padrões da ABNT, RIC-CEEE e ter
certificação do Inmetro.

- Eletrocalhas e respectivos acessórios: lisa ou perfurada, com tampa ou sem tampa,

em chapa de aço galvanizado, obedecendo às normas ABNT: NBR 7008 e NBR 7013.

- Eletrodutos: marcas aprovadas TIGRE, FORTILIT ou similar, tipo antichama, nas bitolas

indicadas no projeto.

 Redes de teto e piso: serão de PVC rígidos, roscáveis,
 Paredes e divisórias: eletroduto corrugado de PVC

- Curvas e luvas: obedecem as mesmas marcas e características dos eletrodutos.
- Buchas e arruelas: serão galvanizadas.
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- Condutores: serão de cobre, tipo PIRASTIC, ANTICHAMA, AFUMEX com isolamento

para 750 V - 75°C, marcas aprovadas PRYSMIAN, FICAP, CONDUGEL, ou similar. A bitola mínima

a ser utilizada na obra, será de seção 2,5 mm². Toda a fiação elétrica do prédio deverá
obedecer as cores padronizadas pela ABNT:
 Fase R = preta

 Fase S = vermelha
 Fase T = branca

 Neutro = azul claro
 Terra = verde

 Retorno= amarelo

- Disjuntores: serão automáticos, tipo quicklag termomagnéticos, marcas aprovadas,

MERLIN GERIN, SIEMENS ou similar, atendendo aos padrões das normas (DIMIEC).

- Caixas de passagem: Compatíveis e obedecem as mesmas marcas dos eletrodutos.

- Tomadas e interruptores: idem ao modelo existente. Deve ser observada a

polarização correta das tomadas de acordo com as exigências dos fabricantes dos
equipamentos.

5.0. ESPECIFICAÇÕES DAS INSTALAÇÕES

Para a execução das instalações deverão ser observadas atentamente todas as

normas brasileiras da ABNT, Regulamentos da OI e da CEEE (RIC de B.T.).

A Contratada, não poderá efetuar alterações no projeto previamente aprovado pela

Contratante, sem consulta prévia à FISCALIZAÇÃO DA OBRA – SENAR-RS, bem como ao
Responsável Técnico autor do projeto.

Em caso de alterações, a Contratada deverá fazer constar no projeto "as built".

6.0. INFORMAÇÕES GERAIS

O padrão de qualidade da obra deve ser irrepreensível, devendo serem seguidos além

do que exposto neste projeto, as recomendações das Normas dos fabricantes dos
equipamentos.

PÁRA-RAIOS

O prédio possui um sistema de proteção contra descargas atmosféricas em todo o

prédio, atendendo as normas da ABNT (NBR-5419).
ELETRODUTOS E CAIXAS

A ligação dos tubos as caixas e CD’s será feita por buchas e arruelas.
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As tubulações aparentes serão fixadas por braçadeiras tipo “D” ao teto, num perfeito

alinhamento, horizontalidade, perpendicularidade e distância constante entre si.

Os eletrodutos não poderão ser curvadas na obra, deverão ser usadas curvas

padronizadas.

Condutores: A fim de facilitar a enfiação dos condutores poderá ser usada a parafina

ou o talco industrial. As emendas deverão ser obrigatoriamente nas caixas, devendo serem
soldadas, isoladas com fita auto fusão e após com fita isolante plástica antichama de modo a
atingir-se a isolação do condutor emendado.

IV - INSTALAÇÕES TI

- Conforme PRANCHAS e TERMO DE REFERÊNCIA de TI – ANEXO I-A. (subitem 1.5, pg. 19)

V - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Para elaboração do projeto e posterior execução, deverá ser visitado o local para

conhecimento e confirmação de tudo o que existe e sua interferência com os demais projetos
e instalações existentes.

1.0. GENERALIDADES

A presente especificação se refere às Instalações hidrossanitárias de água fria, esgoto

sanitário e drenos para ar condicionado.

O projeto, bem como a execução, deverá estar de acordo com as Normas Técnicas

da ABNT, relativas a cada serviço, obedecidas as disposições do DMAE e do Município de
PORTO ALEGRE.

Nos shaft’s existentes encontram-se as colunas de água fria, esgoto cloacal e drenos

de ar condicionado, onde deverão ser ligadas as respectivas instalações dos novos sanitários e
copas.

O sistema de água fria é alimentado através de barrilhete proveniente dos

reservatórios superiores localizados na cobertura do prédio.

Deverão ser empregados materiais de primeira qualidade e de primeira escolha,

devendo os mesmos satisfazer, no mínimo, as condições das Normas e Especificações da ABNT.

2.0. ÁGUA FRIA

Deverão ser utilizados tubos e conexões de PVC rígido, tipo água, classe 15, soldável,

de marcas de reconhecida qualidade no mercado (TIGRE, FORTILIT, AMANCO ou similar). A

soldagem se fará, após lixamento adequado e limpeza com solução limpadora, com adesivo
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específico.

3.0. ESGOTO CLOACAL

Deverá ser totalmente executado com tubos e conexões de PVC rígido, tipo esgoto,

classe 8, junta soldável, com bolsa e virola, de marcas de reconhecida qualidade no mercado
TIGRE, FORTILIT, AMANCO ou similar. A bitola mínima a ser utilizada em obra será  40 mm.

Cuidados deverão ser tomados na soldagem, com lixamento, limpeza com solução limpadora

e adesivo específico. Os tubos de ventilação deverão ser executados com o mesmo material
do esgoto cloacal.

4.0. RALOS

Serão de PVC, marca TIGRE, FORTILIT, AMANCO ou similar, 150 mm de diâmetro, tipo

sifonados, com saída em Ø 50 mm ou Ø 75 mm, com inspeção tipo bujão e grelhas de latão
cromadas. Serão empregados nos sanitários, ou onde indicado.

5.0. CAIXAS DE GORDURA

No projeto deverá ser previsto caixa de gordura individual para as pias das copas. As

caixas de gordura deverão ser em PVC, marca TIGRE, FORTILIT, AMANCO ou similar, Ø 250 mm
com tampas cegas em latão cromado com anel de arremate no piso.

6.0. DRENOS DE AR CONDICIONADO

Os drenos dos aparelhos de ar condicionado serão de PVC classe 15, isolados com

tubo de poliuretano.

7.0. REGISTROS DE GAVETA

Serão empregados para comando de ramais dos conjuntos sanitários acompanhando

o padrão dos metais especificados para a obra.

8.0. APARELHOS

Conforme Memorial Descritivo da obra. No que se refere a modelos e cores, idem aos

já existentes.

As bacias serão do tipo auto sifonado com caixa acoplada.

A fixação dos mesmos se fará através dos suportes necessários e nunca pelas

conexões das tubulações.

9.0. CUBAS

Serão instaladas nos tampos de granito das copas.
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Deverão ser em aço inox com no mínimo 1 mm de espessura, quadradas, nas

dimensões de 40 cm x 40 cm e válvula com Ø 4½”

10.0. TANQUE

Tanque de louça com coluna, cor branca, capacidade de 30 litros, marca DECA

(TQ.02.17 - CT.25.17) ou similar.

11.0. METAIS SANITÁRIOS

Os metais a serem instalados nos novos sanitários deverão ter seus modelos e cores

idem aos dos sanitários já existentes.

Nas copas, as torneiras das pias e do tanque deverão ser de parede e da mesma

marca dos metais utilizados nos sanitários.

12.0. RECOMENDAÇÕES GERAIS
12.1. NORMAS

Os serviços deverão ser realizados de acordo com as Normas Brasileiras da ABNT,

com as normas dos órgãos concessionários, com as posturas municipais e com o presente
Memorial Descritivo e projetos.

As Normas Brasileiras a serem respeitadas são:

- NBR 5626: Instalações prediais de água fria;

- NBR 8160: Instalação predial de esgoto sanitário;
- NB 611: Instalações prediais de águas pluviais.

As instalações hidrossanitárias existentes que forem mantidas deverão ser revisadas

totalmente de tal forma que fiquem funcionando.

12.2. RECOMENDAÇÕES

Cuidados especiais deverão ser tomados para evitar entrada de corpos estranhos

nas tubulações, sendo vedado o uso de buchas de papel, de pano ou madeira.
mesmos.

Antes da aplicação de qualquer material, deverá ser feita verificação e exame dos

As ligações, emendas e derivações de tubulações serão feitas com o emprego de

conexões adequadas, evitando-se o encurvamento dos mesmos, a frio ou a quente.

As tubulações nunca deverão ser feitas em nível. Quando não especificado,

declividade mínima de 0,5 % deverá ser adotada.
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caso.

Nas ligações roscadas de PVC usar-se-á fita teflon e óleo vegetal, quando for o
As tubulações suspensas em vigas e lajes deverão ser afixadas com braçadeiras

e/ou tirantes metálicos com perfilados, fixando-se em pontos e permitindo a dilatação nos
demais. A distância entre apoios deverá respeitar recomendações dos fabricantes.

12.3. TESTE FINAIS

As canalizações de água, antes de serem revestidas, deverão ser submetidas a um

teste de estanqueidade, sob pressão 20% superior a máxima pressão estática prevista, durante
um período de 6 horas.

VI - INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

Para elaboração do projeto e posterior execução, deverá ser visitado o local para

conhecimento e confirmação de tudo o que existe e sua interferência com os demais projetos,
instalações, equipamentos e construções existentes.

1.0. GENERALIDADES

Tem este capítulo a finalidade de estabelecer as condições gerais que deverão

orientar os projetos executivos, serviços de engenharia, fornecimento de mão-de-obra,
materiais e equipamentos das instalações de climatização.
O sistema de climatização será composto:

- Sistemas de ar condicionado, do Tipo VRF, dois tubos, contendo condicionadores

do tipo cassete compacto.

- Sistema de renovação de ar, composto de unidades ventiladoras e dutos.

dutos.

- Sistema de exaustão de sanitários, também composto de unidades ventiladoras e

2.0. CONDIÇÕES GERAIS

A execução das instalações deverá estar enquadrada nas normas NBR 16401

(Instalações de Ar Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários). Também deverá atender as
prescrições dos fabricantes dos materiais e equipamentos e seguintes disposições:

- Execução dos serviços através de instaladores credenciados pelos fabricantes

dos equipamentos, coordenados e acompanhados por Responsável Técnico Engenheiro
Mecânico, com ART específica para cada serviço executado.

- Fornecimento de todos os materiais e equipamentos, EXCETO EVAPORADORAS E

CONDENSADORAS, mão-de-obra e supervisão técnica habilitada em nível de engenharia
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necessários à instalação, colocação em funcionamento e ajuste dos equipamentos.

- Deslocamento horizontal e vertical, dentro e fora da obra, de todos os

componentes das instalações.

- Atendimento à Fiscalização quando necessária vistoria dos equipamentos

fornecidos, bem como providências a seu encargo tais como ensaios de funcionamento com o
objetivo de se aferir o atendimento às especificações. Igual procedimento deverá ser

dispensado aos serviços executados "em campo" pelo instalador, tais como confecção de
rede de dutos, tubulações de cobre, etc.

3.0. SISTEMA DE AR CONDICIONADO

(Os EVAPORADORES e CONDENSADORES serão adquiridos diretamente pelo

SENAR-RS, em Processo Licitatório específico).

O SISTEMA DE AR CONDICIONADO para as áreas em questão deverá ser do Tipo VRF

(dois tubos), contendo condicionadores do tipo cassete compacto, quente/frio.

Os evaporadores (unidades internas) serão instalados nos ambientes internos e os

condensadores (unidades externas) serão instalados em base nivelada na cobertura do prédio,

em locais indicados. As linhas frigorígenas existentes, que interligam as unidades evaporadoras

e os condensadores, estão incompletas, foi executada somente a coluna que vai da cobertura

até as casas de máquinas de cada pavimento. Deverão ser revisadas na elaboração do novo
projeto e complementadas dos condensadores até a coluna, bem como da coluna até os

evaporadores. Dimensionar as linhas frigorígenas conforme distribuição dos evaporadores nos
ambientes. No sistema adotado optou-se por dividir em dois sistemas independentes, uma para
orientação leste e outro para orientação oeste. No dimensionamento geral do sistema de ar

condicionado, além do 3º, 4º e 5º pavimentos, considerar a possibilidade de instalação de
evaporadas para condicionar o 6º pavimento.

Deverá ser instalado sistema de supervisão e controle das unidades evaporadoras e

condensadoras,

fornecido

pelo

SENAR-RS,

juntamente

com

os

Evaporadores

e

os

Consensadores, que consistirá em um dispositivo gerenciador inteligente e integrado,

capacitado para monitorar todos os equipamentos e controlar todas as funções operacionais
e termodinâmicas, de forma individualizada, com função de programação horária e
possibilidade de acesso local ou remoto pelos usuários, empresa mantenedora ou fabricante.

3.1. UNIDADES EVAPORADORAS

Fornecidas pelo SENAR-RS, serão do tipo cassete compacto, condensação a ar,
comando por controle remoto, sem fio, individual ou agrupados, a ser definido por ocasião da
elaboração do projeto.
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As capacidades e quantidades dos equipamentos, bem como os locais onde

deverão ser instalados, estão definidas no item “III – PROJETOS, “AS BUILT” E MANUAIS”, subitem

“1.4 – PROJETOS INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO”, (pg. 18 e 19), bem como nos PROJETOS e
PRANCHAS que integram este MEMORIAL DESCRITIVO.

3.2. UNIDADES CONSENSADORAS

Fornecidas pelo SENAR-RS, do tipo Condensadora modular, quente e frio,

compressor scroll inverter.

A interligação dos componentes do circuito deve ser feita com tubos de cobre sem

costura, espessura de parede conforme especificação do fabricante dos equipamentos.

3.3. FLUIDO REFRIGERANTE

O fluido refrigerante a ser utilizado deverá ser o R-410-A.

3.4. ACESSÓRIOS DE REFRIGERAÇÃO

Os equipamentos serão fornecidos com os seguintes acessórios, por circuito

frigorífico, montados em fábrica: válvula de serviço para bloqueio de linha, leitura de pressão,
recolhimento e carga de refrigerante, nos seguintes locais: sucção do compressor, descarga do
compressor e saída do condensador.

3.5. PROTEÇÕES E INTERTRAVAMENTOS

Os equipamentos serão fornecidos com as seguintes proteções e intertravamentos,

montados em fábrica: termistor interno ou termostato na descarga do compressor, relê de
mercúrio, “line break” ou proteção equivalente para o compressor.

3.6. FILTRO DE AR

Será do tipo PVC lavável, permanente, e instalado no ar de retorno, imediatamente

à montante da serpentina evaporadora. Terá eficiência compatível, no mínimo, com a classe
G-1 da Norma Brasileira.

3.7. QUADRO ELÉTRICO DE CONTROLE

O quadro elétrico será localizado junto ao condensador e conterá todos os

elementos básicos de partida, controle automático e proteção do equipamento. Possuirá
fusíveis, contatoras, reles térmicos e chaves auxiliares.

3.8. TUBULAÇÕES DE REFRIGERANTE

Deverão ser feitas através de tubulação de cobre fosforoso sem costura,
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desoxidados, recozidos e brilhantes com liga C-122 com 99% de cobre, do tipo rígido (1/2H ou
duro) conforme norma NBR 7541. A tubulação deverá ter especificação para resistir a uma

pressão máxima de 4,2 MPa – 42 kg/cm² - 600 PSI. Todas as tubulações deverão ser
devidamente apoiadas ou suspensas em suportes e braçadeiras apropriadas com pontos de

sustentação e apoio espaçados conforme norma ou especificação do fabricante. Consultar
manual técnico atualizado do fabricante dos equipamentos para verificação das espessuras
de parede dos tubos.

3.8.1. MANUSEIO DE TUBULAÇÃO

Os tubos deverão sempre ser instalados paralelos ou perpendiculares à

construção do prédio, salvo casos específicos, se apontados. Serão montados, sempre, de
forma a permitir a dilatação e livre de tensões.

3.8.2. PROCEDIMENTOS PARA SOLDAGEM DA TUBULAÇÃO

Todos os tubos devem ser previamente limpos e lavados internamente.

Para evitar a formação de óxidos e fuligem no interior da tubulação, que

dissolvidos pelo refrigerante irão provocar entupimento de orifícios, filtros, capilares e válvulas, é
obrigatório injetar nitrogênio no interior da mesma durante o processo de solda.

Pressurizar inicialmente a tubulação com 0,02 MPa (0,2 kg/cm² - 3 PSI), tampando

a ponta oposta a soldagem com a mão. Quando a pressão atingir o ponto desejado remover
a mão e iniciar a solda.

Não deverão ser realizadas soldas em locais externos durante dias chuvosos.

Aplicar somente solda não oxidante.

Se a tubulação não for conectada imediatamente aos equipamentos, as

extremidades deverão ser seladas.

3.8.3. TESTE DE PRESSÃO

Aplicar nitrogênio até que a pressão atinja 0,5 MPa (5 kg/cm² - 73 PSI) e aguardar

por 05 minutos verificando se a pressão se mantém.

Elevar a pressão para 1,5 MPa (15 kg/cm² - 218 PSI), aguardar mais 05 minutos e

verifique se a pressão se mantém.

Elevar a pressão da tubulação com o nitrogênio até 4 MPa (40 kg/cm² - 580 PSI).

Levar em conta a temperatura na avaliação da pressão. Observar a

temperatura ambiente no instante da pressurização e anotar.

A tubulação poderá ser aprovada se não houver queda de pressão em um

CC 01/2018 – Memorial Descritivo

Página 40 de 46

período de 24 horas.

A variação de temperatura ambiente entre o momento de pressurização e a

verificação da pressão (intervalo de 24h) pode provocar alteração da pressão por contração
ou expansão do nitrogênio. Considerar que cada 1ºC equivale a uma variação de 0,01 MPa
(0,1 kg/cm² - 1,5 PSI) devendo tal fato ser levado em conta na verificação. Se uma queda de

pressão for verificada além da flutuação causada pela variação de temperatura, aplicar o

teste de espuma nas conexões, soldas e flanges, corrigir o vazamento e proceder ao teste de
vazamento padrão novamente.

A falta de atenção com a limpeza, teste de vazamentos, vácuo e carga

adicional de refrigerante provocarão funcionamentos irregular e danos ao compressor.

3.8.4. ISOLAMENTO

As tubulações de cobre deverão receber isolamento térmico (por toda a

extensão) do tipo borracha elastomérica, marca Armaflex Class2 ou equivalente, com
coeficiente de transmissão de calor 0,038 W/K, na espessura e no diâmetro equivalente
recomendado pelo fabricante dos equipamentos.

O isolante deverá suportar temperaturas máximas de até 110ºC e possuir

espessura adequada para evitar a condensação com fluído refrigerante circulando no interior
dos tubos a 1ºC.

Os tubos isolantes deverão ser inseridos na tubulação de cobre, evitando-se

cortá-los longitudinalmente. Quando isto não for possível, deverá ser aplicada cola adequada,
indicada pelo fabricante, e cinta de acabamento autoadesiva em toda a extensão do corte.

Em todas as emendas deverão ser aplicadas cinta de acabamento autoadesiva

isolada, de forma a não deixar os pontos de união dos trechos de tubo isolante livres, que
possam com o tempo permitir a infiltração de umidade. Para garantir a perfeita união das
emedas, recomenda-se uso de cinta de acabamento.

Quando a espessura não puder ser atendida por apenas uma camada de

isolante, deverá ser utilizado outro tubo com diâmetro interno equivalente ao externo da
primeira camada. No caso de corte longitudinal, para encaixe do tubo, as emendas coladas
deverão ser contrapostas em 180º e a emenda externa selada com cinta de acabamento em
todo o seu comprimento. As espessuras deverão ser similares de ambas as camadas utilizadas.

Uma vez colado o isolamento, a instalação não deverá ser utilizada pelo período

de 36h. Recomenda-se o uso da cola indicada pelo fabricante.

As tubulações que ficarem expostas ao tempo deverão receber recobrimento

externo com tecido sintético na cor preta (referência: Arma-check D) e proteção mecânica
em alumínio.
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Os suportes deverão ser confeccionados de forma a não esmagar o isolante ou

cortá-lo com o tempo. O tubo isolante e o tubo de cobre não deverão possuir folgas internas,

de forma a evitar a penetração de ar e a condensação. Os trechos finais do isolante deverão
ter acabamento que impeça a entrada de ar entre o tubo de cobre e tubo isolante.

3.9. CONTROLES

Cada unidade evaporadora será colocada em operação através de seu controle

remoto respectivo e/ou pelo equipamento de automação gerenciador do sistema.

No caso de ambientes com mais de uma unidade evaporadora o controlador será

único ou por setores, fixados na parede do respectivo ambiente.

3.10. ACESSÓRIOS

Além das condições estabelecidas e dos materiais anteriormente relacionados, o

instalador contratado deverá prever no seu escopo de fornecimento todos os acessórios
complementares a instalação e os complementares necessários ao perfeito acabamento das

instalações, tais como suportes provisórios e definitivos, chumbadores metálicos, parafusos,
porcas, rebites, etc.

3.11. INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS

As interligações elétricas entre os equipamentos e os respectivos pontos de força e

as de comando e controle não digital deverão ser executadas conforme a NBR 5410, com
cabos antichama, classe 750V, isolação em PVC (70oC) até 150 mm2; para bitolas acima de

150 mm2 serão classe 1000V. As de comando deverão através de cabo Shildado. (Consultar
manual do fabricante dos equipamentos.)

4.0. SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR

Composto por ventiladores em linha com caixa de filtragem M-5, dutos fabricados em

chapas de aço galvanizado e dutos flexíveis para a ligação aos equipamentos.

Os ventiladores já estão instalados nas casas de máquinas, a partir destes é que

deverão ser projetados e executados os serviços. As redes de dutos de distribuição deverão ser
dimensionadas do ventilador aos evaporadores de cada ambiente.

Deverá ser previsto em projeto a instalação de ar exterior nas copas.

4.1. DUTOS DE AR EXTERNO

Serão construídos com chapas de aço galvanizado, com bitolas de acordo com a

NBR 16401, com pintura anticorrosiva na cor a ser definida pela arquitetura. A montagem

deverá seguir as recomendações do manual da SMACNA para dutos de baixa pressão, classe
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de vazamento CL = 12 e os dados do projeto. A fixação dos dutos será por suportes metálicos
devidamente protegidos contra corrosão através de galvanização; não será aceita a

utilização de fitas metálicas perfuradas para sua suportação. A interligação dos dutos com os

ventiladores deverá ser feita com conexões flexíveis de lona de 16 onças ou de lona plástica;

dos dutos com as evaporadoras através de duto flexível em alumínio tipo aludec ou
equivalente.

4.2. VENTILADOR DE AR EXTERNO (já instalado)

Modelo: ventiladores centrífugos montados em gabinete, de fabricação seriada.

4.3. DISPOSITIVOS DE AR EXTERNO

As venezianas de ar externo deverão ser executadas em perfis de alumínio

extrudado anodizado com pintura na cor branca.

5.0. EXAUSTÃO MECÂNICA DOS LAVABOS E COPAS
Deverão

ser

instalados

exaustores

tipo

centrífugos

montados

em

gabinete,

posicionados na cobertura. Serão responsáveis por expelir o ar extraído dos sanitários. O ar será

captado em grelhas, uma em cada lavabo, e conduzido através dos dutos até a cobertura e
será descarregado para o ambiente externo.

Deverão ser projetados e executados os dutos de distribuição nos pavimentos, dos

sanitários até a coluna. O volume de ar exaurido será reposto por fresta na parte inferior das
portas, que deverão ser mais curtas 1,5 cm que as demais, conforme indicado nos desenhos.

O comando de acionamento dos ventiladores será exercido pelas respectivas chaves

duplas das luminárias com relê temporizador. Deverá ser instalado damper corta-fogo após

saída do shaft, que deve ser comandado por sistema de detecção automática de fumaça
que esteja de acordo com a NBR 17240/10. O damper corta-fogo, detector de fumaça e as
respectivas interligações devem ser incluídas no projeto de PPCI.

5.1. DUTOS EXAUSTÃO MECÂNICA
NBR-16401.

As redes de dutos de exaustão deverão ser executadas em conformidade com a
Os dutos de exaustão de distribuição no andar deverão ser executados em chapas

de aço galvanizado, obedecendo rigorosamente as bitolas e dimensões especificadas em
projeto.

As emendas longitudinais serão realizadas por dobras sem solda (ilhargas) e as

ligações entre as seções por juntas do tipo “S” e chavetas do tipo “C”, executadas em chapa
# 24, devidamente calafetadas.
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Os dutos serão suportados por vergalhões roscados e perfil cantoneira ou “c”,

pintados com tinta anti-oxidante. Deverão ser previstas caso necessário estruturas auxiliares
para suportar os dutos.

As bitolas das chapas deverão ser no mínimo as seguintes:

LADO MAIOR DO DUTO (cm)

BITOLA

ESPESSURA (mm)

De 31 a 75

# 24

0,65

Até 30

De 76 a 140

# 26

# 22

0,50

0,80

As conexões das unidades exaustoras com os dutos serão efetuadas através de

colarinhos de lona flexíveis, fixados através de parafusos auto atarraxantes.

Estes colarinhos devem ser perfeitamente alinhados e vedados contra fuga de ar.

5.2. DISPOSITIVOS DE EXAUSTÃO

As Grelhas de exaustão serão do tipo simples deflexão. Deverão possuir registro de

lâminas opostas para ajuste de vazão. Execução em perfis de alumínio extrudado anodizado
pintados na cor branca.

6.0. TESTES, AJUSTES E BALANCEAMENTO DOS SISTEMAS

Além dos testes de rendimento dos equipamentos, todos os sistemas que compõe a

instalação de climatização deverão ser testados e ter suas vazões de ar reguladas e
balanceadas.

Tal procedimento é fundamental para que os sistemas operem dentro das condições

previstas em projeto.

Com todos os equipamentos funcionando e depois dos balanceamentos de ar deve-

se proceder a verificação das correntes em cada motor, para ajustes dos relés.
normais.

Observação: As verificações elétricas deverão ser feitas com a tensão em condições
Todo o sistema deverá ser testado quanto à sua capacidade térmica. Além dos testes

de capacidade o sistema deverá ser verificado quanto ao nível de ruído e vibração.

Cada unidade condicionadora deverá ser regulada de forma que se tenha em cada

ambiente ou grupo de ambientes as condições de temperatura requeridas. A regulagem das
condições deverá ser feita pelo ajuste dos sensores de temperatura.
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Deverão ser enviados relatórios com todos os dados medidos, comparando-os aos

parâmetros de projeto.

7.0. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO

O projeto e a execução das instalações elétricas deverão contemplar o fornecimento

da infraestrutura e fiação dos pontos de força necessários para instalação de todos os
equipamentos, bem como, seus quadros elétricos, no local e dimensionados de acordo com a
potência e indicados no projeto de climatização.

8.0. GARANTIAS DOS EQUIPAMENTOS

A licitante deverá observar as exigências do fabricante dos equipamentos de

climatização, em especial quanto à instalação por representante autorizado, a fim de que não
haja prejuízo à garantia.

VII - INSTALAÇÕES ANTINCÊNDIO

A Contratante deverá elaborar projeto executivo das instalações de combate a

incêndio usando como referência o PPCI existente, compatibilizando com o novo lay out,
atendendo as Normas e exigências do Corpo de Bombeiros. Deverá ser visitado o local para
conhecimento e confirmação de tudo o que existe e sua interferência com os demais projetos,
instalações, equipamentos e construções existentes.

Ao fazer o projeto executivo dessa nova área, deverá ser observado o seguinte:

- Extintores de incêndio – Revisão do atendimento à RT CBMRS nº 14/2016, em

relação ao posicionamento, distâncias a percorrer, capacidade extintora e outros;

- Sinalização de emergência – NBR 13434/05, observar a distribuição e orientação

das saídas em razão do novo layout e outros aspectos da norma;

- Iluminação de emergência – Revisão conforme NBR 10898/13;

- Acesso de viaturas dos bombeiros – Atendimento a IT CBMSP nº 06/2011;

- Hidrantes – Revisão conforme NBR 13714/00, em relação a distribuição dos pontos

e percursos de mangueiras;

- Chuveiros automáticos – NBR 10897, deverá adequar a rede conforme nova

distribuição dos pontos.

- Alarme e detecção de incêndio – NBR 17240/10, deverá rever a distribuição dos

acionadores e detectores em razão do novo layout;

- Compartimentação horizontal/vertical – IT CBMSP nº 09/2011;
- Segurança estrutural contra incêndios – IT CBMSP nº 08/2011;

- Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento – IT CBMSP nº 10/2011.
CC 01/2018 – Memorial Descritivo

Página 45 de 46

Integram este Memorial Descritivo, os seguintes Projetos
Executivos - Plantas Baixas – Cortes - Detalhes
1.

551 – Planta Baixa - 3º Pavimento - (Ar Cond., Esq. Elétrico, Sprinklers)

3.

553 – Planta Baixa - 5º Pavimento - (Ar Cond., Esq. Elétrico, Sprinklers)

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

552 – Planta Baixa - 4º Pavimento - (Ar Cond., Esq. Elétrico, Sprinklers)
554 - Planta Baixa - 3º Pavimento - (Copa 01)

556 - Planta Baixa - 5º Pavimento - (Copa 02)

557 – Planta Baixa - 5º Pavimento – (Copa 02)

558 – Plantas Baixas - 3º, 4º e 5º Pavimentos – (Hall)

560 - Planta Baixa - 3º Pavimento - (Superintendência)

451 - Plantas Baixas – Piso e Forro - (Lavabo 1)

10. 453 - Plantas Baixas – Piso e Forro - (Sanitários 1, 2 e 3)
11. 454 – Planta Baixa – (Sanitários 1, 2 e 3)

12. 351 - Planta Baixa - 3º Pavimento - (Forros)

13. 352 - Planta Baixa - 4º Pavimento - (Forros)

14. 353 - Planta Baixa - 5º Pavimento - (Forros)

15. 354 - Planta Baixa - (Detalhes Gerais - Forros)

16. 356 - Planta Baixa - (Detalhes Gerais – Forros e Ar Condicionado)
17. 301 - Planta Baixa - 3º Pavimento - (Pisos)

18. 302 - Planta Baixa - 4º Pavimento - (Pisos)

19. 303 - Planta Baixa - 5º Pavimento - (Pisos)

20. 050 - Planta Baixa - 3º Pavimento - (Executivo)

21. 051 - Planta Baixa - 3º Pavimento - (Executivo Cortes)

22. 054 - Planta Baixa - 4º Pavimento - (Executivo)

23. 055 - Planta Baixa - 4º Pavimento - (Executivo Cortes)

24. 058 - Planta Baixa - 5º Pavimento - (Executivo)

25. 059 - Planta Baixa - 5º Pavimento - (Executivo Cortes)

26. 062 – Projeto Executivo – (Detalhes 04, 05, Rodapé e Rodaforro)
27. 063 - Projeto Executivo – (Detalhes 01, 02, 03, 06 e 07)

As empresas interessadas deverão solicitar os arquivos relacionados de 1 a 27.
...
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Concorrência nº 01/2018
Processo Licitatório nº 352.874

- Obras de Implantação da Nova Sede do SENAR-RS -

ANEXO I-A

TERMO DE REFERÊNCIA
Referencial para as demandas de Infraestrutura de Rede Elétrica

Estabilizada, Rede Lógica e CFTV para a Obra de Implantação da Nova Sede

do SENAR-RS.

Praça Prof. Saint Pastous de Freitas, nº 125

Cidade Baixa

Porto Alegre/RS

CEP: 90.050-390
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1. APRESENTAÇÃO:
Este Termo de Referência (TR) apresenta o conjunto básico de elementos e detalhamentos
necessários para a definição e especificação de materiais, equipamentos e serviços relativos à Instalação
de uma Rede Estruturada de Dados/Voz e Pontos de CFTV bem como toda infraestrutura necessária, na
nova sede da Empresa SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – SENAR – RS Localizada no
endereço: Praça Saint Pastous nº 125 - Porto Alegre/RS.

O detalhamento de equipamentos, infraestrutura, cabeamento e dispositivos locados neste
Termo de Referência servirá como base para a elaboração dos projetos e a sua futura execução.

Faz parte desse Termo de Referência Vistoria Técnica prévia para verificar e adequar a
localização das tubulações novas e existentes, o mesmo vale para a colocação dos pontos de dados/voz,
dos racks, do Back Bone necessário, dos pontos de CFTV e seus acessórios.
Essas informações constarão nesse Termo de Referência e serão plotadas em uma planta em
CAD ser fornecida pelo SENAR-RS.

Caberá a Visat Tecnologia, executora desse Termo de Referência, identificar em planta os
pontos e os caminhos possíveis das tubulações a serem definidos.
Dessa forma a empresa que elaborar o projeto de cabeamento terá definido os caminhos
principais necessários para o perfeito atendimento das necessidades dos cabeamentos de
Dados/Voz/CFTV do SENAR-RS

A Visat Tecnologia contempla neste Termo de Referência, duas visitas técnicas de até 2h cada
junto à empresa que executará o projeto, para apoio às definições das necessidades e esclarecimentos
necessários.

Depois de elaborado o projeto com a empresa específica e escolhida pelo SENAR-RS, a Visat
Tecnologia contempla, nesse Termo de Referência, três visitas técnicas de até 2 h cada, caso o SENAR-RS
julgar necessário, para acompanhar a execução dos serviços pela empresa a ser contratada pelo SENARRS, para a execução das obras.

Sendo a primeira visita no início dos trabalhos com o intuito de equalizar e sanar possíveis
dúvidas existentes. A segunda visita será feita na metade dos trabalhos para o acompanhamento e
verificação geral dos serviços. A terceira visita será no final da instalação a fim de acompanhar os testes
de funcionamento e entrega dos Sistemas de Infraestrutura, do Cabeamento Dados/Voz/CFTV,
propostos nesse termo de referência. Visitas adicionais, terão custo de R$ 550,00 para cada 2 horas.
A Escolha das datas bem como a necessidade dessas visitas, deverá ser agendada com 72 h de
antecedência, e ficará a critério do SENAR-RS, que se manifestará, quando e se, julgar necessário.
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2. SITUAÇÃO ATUAL:
Endereço das futuras instalações:
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – SENAR – RS Endereço: Praça Saint Pastous
nº 125 Porto Alegre/RS.

Prédio do SENAR-RS - Vista de frente.

2.1.

SITUAÇÃO ATUAL DOS ANDARES, OBJETO DESSA TR:

Área estimada para as instalações: A área estimada em cada um dos andares para acomodar
as infraestruturas e as instalações elétricas estabilizadas e Dados/Voz/CFTV é de 325,84 m², considerada
a partir dos elevadores até a parede divisória final, nos andares 3º até o 6°.
Após visita técnica nos andares destinados as futuras instalações do SENAR-RS: 3°, 4°, 5º e 6º
andares, observamos que os mesmos se encontram desocupados, o que permite o livre trânsito para
execução as instalações propostas.
Exceto o andar do estacionamento (2º andar) que já está finalizado e com as demarcações de
piso necessárias.
A seguir fotos ilustrativas de como se encontram os andares no momento:
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Sexto andar: Salão de Eventos:

Quinto andar:

Quarto andar:
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Terceiro andar:

Segundo andar: (No andar térreo também existe estacionamento)

Primeiro andar/térreo
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2.2. OBSERVAÇÕES PRELIMINARES:
 Quanto ao circuito de CFTV:

Boas marcas de equipamentos de segurança patrimonial e pessoal, já possuem recursos para o
funcionamento no escuro, porém este Termo de Referência sugere que à noite, permaneça ligado pelo
menos 1 luminária próximo a cada câmera, alimentadas pelo “circuito vigia” para confirmar o perfeito
funcionamento das câmeras de CFTV. O Projeto especificará a quantidade exata de luminárias
necessárias.
 Quanto à rede de Dados:

Como não existe divisórias no momento, nossa sugestão quanto à rede conhecida como Back
Bone, seja de forma que atenda às necessidades atuais e futuras, conforme descrito a seguir:
 Quanto à infraestrutura:

As Eletrocalhas, seguirão próximo ás extremidades dos andares sob a laje, fechando um
retângulo, e as chamaremos de Caminho Primário.

Esse retângulo será interligado no shaft principal existente em cada andar, junto à parede dos
elevadores.

Interligando as eletrocalhas teremos linhas de Perfilados metálicos ou Eletrodutos em PVC,
que chamaremos de caminhos secundários. Tudo junto a Laje.

Através de furos feitos na laje de baixo para cima, os cabos serão levados para o andar/sala
destino, o mais próximo possível das demarcações dos usuários.
ótica.

Os Rack serão instalados na Casa de Máquinas (CM) de cada andar e interligados via fibra

Esses detalhes estarão contemplados mais adiante No Item TOPOLOGIA das REDES de Dados,
Elétrica Estabilizada e CFTV e demostrados na Planta a ser fornecida junto com essa TR.

3. PRAZOS:

O prazo sugerido para execução do projeto decorrente da licitação futura do projeto elétrico
estabilizado e cabeamento dados/voz/CFTV por empresa a ser contratada pelo SENAR-RS, é de até 60
dias úteis e o prazo de execução dos serviços propostos nesse termo de Referência é de até 90 dias
uteis. Ambos contados da assinatura dos contratos. Conforme disposições constantes na Lei nº 8.666,
de 1993.

Deverá ser oferecido pela empresa vencedora da licitação um cronograma físico-financeiro,
valido para a empresa ganhadora do projeto como a da execução dos serviços propostos.

4. TESTES E CERTIFICAÇÕES DOS PONTOS:

É de suma importância, quando da instalação e fixação das câmeras de CFTV, que seja feito o
teste de altura, largura, ângulo visão desejada e nitidez das imagens no momento, através da conexão
das câmeras com o monitor de imagens.
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Também devem ser testados e certificados todos os pontos de rede de dados com
cabeamento estruturados categoria 6 (CAT 6), tanto a rede física como a rede de fibra ótica, através de
equipamentos tipo “Scaner” apropriados, com emissão de relatórios de conformidade com as normas
atuais.

A Rede elétrica estabilizada, TR também deverá ser testada e certificada, o aterramento
deverá estar dentro das normas atuais e deverá ser medido através de equipamentos apropriados.

5. NORMAS:

Para a elaboração deste Termo de Referência, foram consideras as seguintes Normas:
 NBR 5410 - Execução de instalações elétricas de Baixa Tensão;
 NR10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade;

 NBR 5474 - Eletrotécnica e Eletrônicos - conectores elétricos;

 NBR 14565 – Procedimento Básico para Elaboração de Projetos de Cabeamento de
Telecomunicações para Rede Interna Estruturada - Normas de Cabeamento Estruturado para Rede
Interna de Telecomunicações.

 ANSI EIA/TIA-568-B-2.1 Normas Americanas - Cabeamento de telecomunicações “Cat6”
para edifícios comerciais

5.1.

CONCEITOS E DEFINIÇÕES USADAS NESSE TERMO DE REFERÊNCIA:

Para os efeitos deste documento aplicam-se os alguns conceitos abaixo definidos e algumas
definições das Normas da ABNT e EIA/TIA pertinentes, colocadas como destaque:
- TR - Termo de Referência: Documento que está sendo elaborado e que agrupa as
informações necessárias para elaboração dos projetos e suas execuções futuras;

- Instalações Embutidas: correspondem às instalações de encaminhamento das tubulações,
caixas, quadros e acessórios de forma embutida nas paredes, pisos, tetos e entre-forros da edificação;

- Instalações Aparentes: correspondem à execução das instalações de encaminhamento das
tubulações, caixas, quadros e acessórios de forma aparente, fixada com abraçadeiras (de sobrepor) nas
paredes, tetos e entre forros, leitos metálicos e estrutura aparente da cobertura da edificação;

- CONJUNTO ESTRUTURADO ou Área de Trabalho (ATR): Área interna de uma edificação que
possui 02 (dois) pontos de telecomunicações (Dados/Voz) e 02 (dois) de energia elétrica estabilizada,
aonde estão conectados os equipamentos de cada usuário;

- Rede Interna de Telecomunicações: instalação de cabos seguindo o conceito de redes
estruturadas;
- Armário de Telecomunicação (AT) (Rack): Espaço destinado à transição entre o caminho
primário e secundário, com conexão cruzada, podendo abrigar equipamento ativo;

- Dispositivos de Conexão: dispositivo que prevê terminações mecânicas entre os meios de
transmissão;

Página 9 de 30

Visat Tecnologia

Termo de Referência - SENAR-RS

- Rede Interna Estruturada CAT 6: rede projetada ou existente de modo a prover uma
infraestrutura que permita evolução e flexibilidade para os serviços de telecomunicações sejam de voz,
dados, imagens, assim como sonorização, controle de iluminação, sensores de fumaça, controle de
acesso, computadores, sistemas de segurança, controles ambientais (ar condicionado, ventilação) e
outros;
- Data Center (DC) ou Sala de Equipamentos (SEQ): espaço necessário para equipamentos de
telecomunicação, rack, ativos;

- Rede Elétrica Estabilizada: rede elétrica exclusiva para equipamentos de informática
automação e de segurança da Unidade provida ou a ser provida de equipamentos de proteção e
realimentação – Nobreak;

- Quadro de Distribuição da Automação (QDA): Quadro de Distribuição da Rede elétrica
estabilizada da Unidade;
- Quadro de Distribuição: refere-se ao Quadro de Distribuição Geral da Edificação;

- Data Center: refere-se ao Local aonde se encontram equipamentos de informática,
servidores, racks principais. (no caso teremos um Data Center em cada andar, localizado na sala de
máquinas dos andares, por decisão do próprio SENAR-RS)

- CAT 6 – Categoria 6: Especificação técnica dos cabos de dados utilizados para interligação
entre os racks, equipamentos de informática, e os seus acessórios a eles ligados ou conectados, como
patch panel, patch cord, etc...

- Eletrocalha: Leito ou esteira metálico em forma de bandeja que pode ter ou não tampa,
aonde são deitados os cabos (dados, elétrica, CFTV, etc...), geralmente utilizado para as linhas principais
por onde passam os cabos.
- Perfilado: Semelhante a Eletrocalha porém com maior resistência física ás envergaduras e
geralmente com tamanhos menores, geralmente usados nas linhas secundárias (derivações das
eletrocalhas);

- Unifilar: Os esquemas unifilares (também chamados de diagramas unifilares) são desenhos
técnicos que representam de forma simplificada o caminho dos sistemas elétrico de uma empresa,
desde a origem da instalação até os quadros de distribuição de circuitos. Neste Termo de Referência
vamos usar esse conceito de diagrama Unifilar também para a rede de dados e CFTV.

- Ponto do Usuário: é o ponto final dos caminhos dos cabos de dados/voz e elétrica
estabilizada; Nos pontos de dados serão ligados os computadores e ramais, e no ponto de elétrica
estabilizada serão ligados os computadores e seus monitores.
- Caminho Primário: Caminho dos cabos lançados nas eletrocalhas de cada andar, esse
caminho será de forma Retangular circundando os andares próximo ás extremidades e se fechando em
forma de Anel junto ao Shaft de elétrica existente junto a parede do elevador 2 de cada andar;

- Caminho Secundário: Caminho que deriva do Caminho Primário, geralmente usado com
perfilados ou tubulações tipo eletroduto (PVC ou metálico). Na extremidade final desse caminho se
encontram os pontos dos usuários;
- Tomadas Elétricas: Todas as tomadas elétricas devem seguir o Novo padrão Brasileiro de
tomadas Norma NBR 14136: 2002
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- Patch Panel: Painel de conexão para cabeamento de rede.

- Voice Panel ou Patch Voice: Painel de conexão para cabeamento de telefonia, instalado nos
Racks para espelhar a rede ou a central telefônica.

- Patch Cord: Cabos de manobra usados em cabeamento estruturado para interligação entre
ativos e patch panel localizados nos racks. Também usado para conexão entre a tomada de rede e o
equipamento do usuário.

- U/UTP (Unshielded Twisted Pair): Cabo de rede (par trançado) não blindado. T568A – A
codificação T568A é um padrão de cabeamento.

6. DOCUMENTAÇÃO DESTE TERMO DE REFERÊNCIA:

Este TR é apresentado por uma prancha de desenho em CAD com uma planta por andar,
definindo os caminhos básicos (tipo diagrama Unifilar), com os caminhos primários e secundários até o
Ponto do Usuário, da rede de dados e sua infraestrutura, como também da rede elétrica estabilizada e
da rede de CFTV.

Esses caminhos seguirão a orientação do SENAR-RS em relação ao Lay Out do mobiliário
apresentado na reunião dia 27 de fevereiro de 2018 às 18 h. Qualquer alteração do mobiliário deve
gerar uma observação para a alteração desses caminhos Unifilares, tanto o principal quanto os
secundários.

Também fará parte desse TR as Planilhas de Quantitativos dos principais materiais a serem
utilizados no Cabeamento Estruturado CAT 6 e Cabeamento de CFTV.

Por se tratar de uma TR, os quantitativos apresentados deverão ser confirmados quando da
elaboração dos projetos específicos.

7. DESCRIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE PONTOS DE APARELHOS DE TV:

Está previsto a instalação vários aparelhos de TV, distribuídos conforme planta fornecida pelo
SENAR-RS para instalação de TV tipo Smart TV, com tamanho a ser definido pelo SENAR-RS.
Esses pontos estão identificados na planta a ser fornecida junto com esse TR.

Instalar Eletroduto de PVC de ½ ”ligando a TV à rede de Dados CAT 6. Altura aproximada de 1,7
m do piso. Algumas TV poderão ter mais de 1 pontos de cabo HDMI em pontos diferentes da sala.
Na ponta da TV usar caixa Condulete 4x4, com duas tomadas RJ45 e dois pontos de elétrica
2P+T. Ao lado deverá ter 1 caixa condulete 4x2, com 2 orifícios vazados. Um para o cabo da TV a cabo a
ser usada e outra para a fiação HDMI que levará até o ponto do usuário.

Para o HDMI, instalar Eletroduto de PVC de ½ ” ligando a TV à mesa do usuário. Atentar para
alguns locais que poderão ter mais de uma tubulação para HDMI na mesma sala. Isso será definido no
projeto específico. Nas duas extremidades usar caixas condulete 4x2 com furos abertos. Recomendamos
que a distância dessa tubulação entre a TV e o ponto do usuário (note ou PC) não ultrapasse 5 m.

Quanto aos pontos elétricos junto à TV, deverão usar tubulação PVC de ½ ” e Caixa Passagem
Condulete 4x4 PVC com duas tomadas elétricas comuns 2P+ T D de, 10 A, padrão Brasileiro de tomadas
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Norma NBR 14136:2002, que será ligado à malha de rede elétrica comum, com fiação de 2,5 mm² e
aterramento.

Ao lado de cada TV devemos considerar a colocação do equipamento de TV a Cabo. Conforme
a operadora a ser usada, o conversor/divisor se necessário será instalado no rack do andar.

7.1. RELAÇÃO BÁSICA DE MATERIAIS BÁSICA PARA INSTALAÇÃO DE TV:
Material para TV

Unidade Quantidade
A definir. Poderá ser aproveitado as
TV tipo SMart ou similar (poderá ser aproveitado as
unidade existentes, conforme decisão do
existentes, conforme decisão do SENAR-RS
01 (uma) Condulete PVC 4x4 com 2 pontos elétricos
2P+T e 2 pontos de dados.

SENAR-RS)

Outra Condulete PVC 4x2 com 2 orifícios vazados,
unidade Conforme número de TV definido
um para o cabo coaxial da operadora de TV a cabo
que irá pela rede primária até o Rack, e outro
orifício (vazado) para o cabo HDMI que será levado
via tubulação até a mesa do usuário (local a definir)
Tomada RJ 45
unidade Considerar 2 tomadas por TV
Considerar 1 cabo por TV. Evitar
Cabo HDMI
unidade distâncias maiores que 5 m. Atentar
para salas com mais de uma TV
Tomada elétrica 2P+T 10 A
unidade Considerar 2 tomadas por TV
Eletroduto de PVC de ½’
mt
Conforme distância do ponto TV
Demais itens a definir conforme projeto específico

8. DESCRITIVO DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA PASSAGEM DOS CABOS:

Instalação de infraestrutura Primária e secundária para rede de voz/dados, CFTV e elétrica
estabilizada.

Em cada andar deverá ser instalado duas linhas de Eletrocalhas 200 X 50 mm com tampa. Uma
com septo interno, que será usada para dados, CFTV e a rede de TV por assinatura e outra somente para
os circuitos elétricos estabilizados.

As duas linhas de Eletrocalhas, seguirão próximo às extremidades dos andares sob a laje,
fechando um retângulo, e as chamaremos de Caminho Primário, seguindo de 1 a 3 m distantes das
paredes externas, a distância exata deverá ser definida em projeto.
Esse retângulo será interligado no shaft principal existente em cada andar, junto a parede do
elevador 2, através de derivações tipo “T”.

Esse retângulo terá também 2 linhas horizontais de intersecção, também com eletrocalhas,
para facilitar o acesso aos pontos e reduzir o comprimento dos cabos. Essa demonstração gráfica fica
mais clara através da planta a ser fornecida.
Interligando ás eletrocalhas teremos também, linhas de eletrodutos PVC ou corrugados
flexíveis com os devidos acessórios (derivações, conexões, buchas, arruelas, etc.).
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Esse caminho será chamado de caminho secundário. Todos esses “caminhos” serão fixados
junto a Laje.

Através de furos feitos na laje de baixo para cima, os cabos serão levados para o andar/sala
destino, o mais próximo possível das demarcações dos usuários.
Para dimensionamento das eletrocalhas e eletrodutos sugerimos uma taxa de ocupação
máxima de cinquenta por cento (50%) para eletrocalhas e de trinta por cento (30%) para eletrodutos.
Para a instalação de um sistema de eletrocalhas, deve-se obrigatoriamente, utilizar as derivações
(curvas, flanges, “T´s”, desvios, cruzetas, reduções, etc.) nas medidas e funções compatíveis.

Obrigatoriamente essas derivações devem ser do tipo suave, não contendo ângulos agudos
que superem o mínimo raio de curvatura dos cabos;
Para fixação das eletrocalhas devem ser usados dispositivos do tipo perfilados, tirantes, mão
francesa, etc. Com espaçamento máximo entre eles de 1,5 metros.


Eletrodutos e Perfilados:

Poderá ser utilizado em alguma pontos perfilados, conforme necessidade a ser levantada em
projeto. Os eletrodutos, juntamente com os perfilados, formarão o que chamamos de caminho
secundário, que deriva da Eletrocalha (caminho Primário) e segue até o ponto aonde será furada a laje.

Para os Eletrodutos recomenda-se o tipo PVC. Devem ser utilizadas apenas curvas de 90 graus
do tipo suave. Não são permitidas curvas fechadas de 90 graus;

Eletrodutos só deverão ser utilizados para baixa densidade de cabos, e nunca em lances
superiores a 30 metros, mesmo com caixa de passagem. Para a instalação de um sistema de eletrodutos
deve-se, obrigatoriamente, utilizar as derivações e seus acessórios tais como curvas, buchas, arruelas,
etc...

Para a fixação dos eletrodutos junto às paredes ou laje, devem-se utilizar braçadeiras,
adequadas ao tipo de material aonde será fixado. Sendo recomendáveis as do tipo "D" metálica com
parafuso e manter afastamento máximo de 1,5 metros entre as mesmas;
A menor bitola dos Eletrodutos a ser utilizado deverá ser de ¾ " ou 2,10 cm.

Os Perfilados, se utilizados, deverão ter as dimensões 38 x 38 mm e seus respectivos
acessórios.

Os Corrugados flexíveis poderão ser utilizados quando os pontos dos usuários estiverem
próximos ao caminho primário, e a colocação de perfilado ou eletroduto seja desaconselhável. Essa
definição será mencionada no projeto específico.


Quanto à instalação dos pontos:

Recomendamos que os pontos de infraestrutura (Caixa Condulete) para os pontos de dados,
impressoras e elétricos, sejam instalados nas paredes ou por dentro dos móveis. Somente em último
caso ou por necessidade técnica utilizar os pontos diretos no piso.
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8.1. RELAÇÃO BÁSICA DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA PRIMÁRIA E
SEVUNDÁRIA:
Item

Eletrocalhas com septo. Dados e CFTV, TV a cabo
Eletrocalha 200x50 mm c/ tampa, tipo lisa
Perfilados 38 x 38 mm
Eletroduto PVC 1 "
Eletroduto PVC ½’
Eletroduto PVC 2”

Caixas Condulete PVC Dupla para Dados

Caixa Condulete PVC 4x2 Dupla para Elétrica
Acessórios

Unidade Quantidade
mt

450m
mt
mt
mt

mt

para rede elétrica e dados/CFTV
a ser dimensionado em projeto
idem
idem

idem

Ver tabela dos pontos item 9.1 pag.15

idem

Unidade Conforme caminho escolhido no projeto

Demais itens a definir conforme projeto específico

Abaixo: Foto Shaft existente que será utilizado para finalizar a terminação em “T” da Eletrocalha
(Caminho Principal)

Abaixo: Foto de um andar para ilustrar o caminho que será utilizado nos forros (junto á Laje)
para fixação das eletrocalhas e perfilados:

A Eletrocalha do Caminho Primário será fixada na laje com distância de 1 a 3 m das paredes
das janelas de vidro e após as colunas. A distância exata será definida em projeto específico.
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9. DESCRITIVO DE INSTALAÇÃO DOS PONTOS DE DADOS:
9.1. DETALHAMENTO DOS PONTOS DE DADOS:

Cada Ponto Estruturado será composto de 02 (duas) entradas para RJ45 - CAT 6 acrescidos das
tomadas elétricas 2P+T.
O Quantitativo dos Pontos de Dados seguirá a ordem conforme tabela abaixo:

3º Andar
SETOR

PONTO PONTO
PAREDE PISO

COPA

1

COMUNICAÇÕES

2

ESPERA RECEPCÃO

2

ASSESSORIA ESPECIAL

2

PONTO
PONTO
PONTO
CONEXÕES PONTO
PAREDE
PISO
RESERVA
TV
HDMI
RELÓGIO
IMPRESSORA IMPRESSORA
HDMI

Total

1
1

1

1

1

4
1

1

1

2

1

5
7
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ASSESSORIA JURIDICA

1

1

1

3

OUTROS ASSESSORES

3

1

1

5

AMBIENTAL.RELACOES
INSTITUCIONAIS

3

1

1

5

SALA CORINGA

3

1

1

ATENDIMENTO 1

1

1

2

ATENDIMENTO 2

1

1

2

REUNIOES

1

ESPERA ESPECIAL

2

1

1

SUPERINTENDENTE

2

1

1

1

2

7

SALA CHEFE
ECONOMIA

2

1

1

1

2

7

1

1

1

4

EQUIPE ECONOMICA

1

EQUIPE ECONOMICA

5

TOTAL 3º ANDAR

32

2

2

1

1

1

2

10

15

1

1

7

3

8
4

8
7

12

1

79

4º Andar
SETOR

PONTO PONTO
PAREDE PISO

PONTO
PONTO
PONTO
CONEXÕES PONTO
PAREDE
PISO
RESERVA
TV
HDMI
RELÓGIO
HDMI
IMPRESSORA IMPRESSORA

5

Total

REPROGRAFIA

1

6

HALL

1

REUNIOES

1

1

OPERACIONAL PS

3

8

1

2

3

17

OPERACIONAL PS

5

12

1

3

3

24

1

1

1

1

1

2

1

5
6
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ATENDIMENTO

1

1

TELECONFERENCIA

2

CHEFE DIAE

2

1

1

DIAE

6

2

2

CHEFE DT

2

1

1

PE

4

2

1

4

TOTAL 4º ANDAR

28

25

12

2

2

5

1

2

7

1

2

7
10

1

2

7
11

17

5

9

1

102

5º Andar
SETOR

PONTO PONTO
PAREDE PISO

PONTO
PONTO
PONTO
CONEXÕES PONTO
PAREDE
PISO
RESERVA
TV
HDMI
RELÓGIO
IMPRESSORA IMPRESSORA
HDMI

Total

COPA

1

1

HALL

1

LICITAÇOES

4

1

1

6

COMPRAS

4

1

1

6

CONTABILIDADE

4

1

1

6

FINANCEIRO

4

1

1

6

RH

5

1

1

7

ATENDIMENTO

1

1

2

DGA

5

1

2

8

CHEFE DGA

2

1

1

1

1

1

1

2
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1

CHEFE DAF

2

TECNOLOGIA

8

TOTAL 5º ANDAR

42
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1

1

2

1

2

7

1

1

1

2

7

2

2

10

0

15

12
4

7

 Pontos Reservas:

Os pontos considerados como reserva, deverão ficar enrolados com uma folga (seio) de 7 m
cada e colocados sobre a Eletrocalha, para uso futuro.
 Quanto à instalação dos pontos:

Recomendamos que os pontos de infraestrutura (Caixa Condulete) para os pontos de dados,
impressoras e elétricos, sejam instalados nas paredes ou por dentro dos móveis. Somente em último
caso ou por necessidade técnica utilizar os pontos diretos no piso.
 Pontos de dados para Relógio ponto:

Está previsto relógio ponto: 3º andar na Recepção e 4º andar no Hall, o 5° andar não terá
relógio ponto.

Considerar a necessidade de instalar o relógio ponto em local de entrada, mas evitando filas
nos acessos tipo portas e elevadores. Aura para instalação deverá ser de 1,5 m do piso. O SENAR-RS,
poderá alterar o local que achar apropriado conforme suas características funcionais. Para o relógio
considerar 2 pontos de dados e 2 de elétrica 2P+T
 Pontos de WF:

Deverá ser previsto 2 pontos de (Access Point) para WF por andar, com elétrica estabilizada,
em locais a serem definidos por equipe de TI e lançados no projeto futuro. Esses pontos não estão
contemplados na tabela acima.

Os pontos de dados nos andares terão na extremidade do usuário uma caixa condulete PVC
4x2 com 2 pontos de dados RJ45 Cat 6.
Foto referência caixa condulete PVC 4x2:

Como teremos um rack em cada andar (3º, 4º, 5º e 6°), os pontos de dados Cat 6, partirão
desse Rack para cada usuário.
O 6° andar não tem pontos de dados definidos, mas sugerimos passar uma fibra para esse rack
também, para necessidades futuras. Nesse andar (6º) também deverá ser previsto no meio do salão um
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ponto de dados para instar um AP (Access Point) para WF. Nesse ponto de WF do 6º andar, deverá ser
previsto também um ponto de elétrica.
similar.

A Identificação de todos os cabos Cat 6 deverá ser feita com etiqueta adesiva ou técnica

A Certificação dos pontos de dados da rede física Cat 6 e dos links de fibra ótica, com
fornecimento dos respectivos relatórios, em formato digital.
Recomendamos considerar uma taxa de oscilação do número dos pontos de 10%, devido a
possíveis alterações de locais e novas solicitações.

9.2. DETALHAMENTO DOS RACKS:
9.2.1. DEFINIÇÃO GERAL PARA TODOS OS RACKS:

Os Racks serão todos fixados na parede, no interior das salas de máquinas, em local a ser
definido em projeto, devido à previsão de instalação de outros equipamentos nessa sala.
É recomendado uso de um aparelho de Ar condicionado para essa sala, podendo ser um Split
tipo Inverter de 7000 ou 9000 BTU.
Recomendamos instalar um timer para desligamento automático dos aparelhos de ar
condicionado das salas de máquinas, nos horários noturnos e final de semana.
Recomendamos também um Nobreak 127V x 600VA a 1.2 Kva por rack.

Dos Racks dos andares 3º, 4º e 5º, partirão os cabos para cada usuário do andar, através de
uma descida de tubulação PVC, que perfurará a laje inferior e seguirá rente ao teto do andar inferior
subindo novamente para o andar de origem, nos locais dos pontos específicos.
Os 4 Racks serão interligados ao Data Center localizado no prédio antigo, via Fibra ótica.


Data Center prédio antigo:

Do Data Center do prédio antigo (2º andar), conforme foto abaixo, através de tubulação PVC e
2’ seguindo pelo forro de gesso, partirão 4 lances de fibra ótica, seguindo 30 m de corredor do prédio
antigo, até o prédio novo, entrando no shaft que fica no prédio novo, atrás do elevador n°2 e em cada
andar entrarão nas Eletrocalhas até cada rack localizado na sala de máquinas.
Exceto o rack do 6° andar que ficará localizado no shaft junto à última coluna do salão.
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Foto: Localização do Data Center no prédio ao lado, (Prédio Antigo)

 Cabos de telefonia:

Também chegará até o Rack de cada andar um cabo de telefonia tipo CCI, Indoor trazendo a
rede de ramais da central telefônica.
A dimensão e a quantidade de pares de cada cabo serão definidas em projeto, sugerimos um
cabo CCI de 50 pares para os andares 3º, 4º e 5º, e um cabo CCI de 20 pares para o 6° andar.

Nos Racks o cabo CCI será aberto através de Voice Panel específico de 48 portas cada, ficando
2 pares para reserva, nos casos dos andares 3º,4ºe 5º.
No 6ºandar será um cabo CCI de 20 pares. Podendo usar um Voice Panel de 24 portas.

 Distribuidor Geral de Telefonia (DG):

No Distribuidor geral de Telefonia (DG da Sala de Telefonia) deverá ser aberto em blocos de
conexão de engate rápido (tipo Krone ou Bargoa, ou outra marca similar) e os mesmos fixados na
parede de madeira (pranchão) que está instalada próximo ao PABX, através de bastidores metálicos de
10 posições cada.
Para cada cabo que usar 50 pares de cabo CCI (3 4º e 5º andares) serão necessários utilizar 5
Blocos de conexão, com bastidor para 5 blocos.
Para o 6º andar, que terá um cabo CCI de 20 pares, será necessário abri-lo em 2 blocos de
conexão, também com bastidor para 5 blocos, para expansão futura, lembrando que esse andar terá um
cabo CCI de 20 pares.
Dessa sala de telefonia/PABX, via Eletrocalha, 100 x 50 mm, lisa ou perfurada, entre forro de
gesso e laje, seguirão 4 lances de cabos, seguindo os 30 m de corredor para os Racks de cada andar.
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Conforme os caminhos e obstáculos na conjunção dos dois prédios poderemos alterar esse
caminho usando PVC ou perfilados, conforme projeto futuro.

Caso seja usado tubulação PVC recomendamos 2 caminhos de tubulação PVC de 2” para
passagem desses 4 cabos CCI. Com caixas de inspeção a cada 5 m e a cada curva.
Foto: Sala do PABX (Central Telefônica).

Necessário prever um circuito elétrico estabilizado 127 V, com aterramento, próximo aos Rack,
e de uso exclusivo para o Rack de cada andar.

Os Switches serão de 24 portas cada. E suas características técnicas serão definidas pela
equipe de TI do SENAR RS. Recomendamos equipamentos com entrada para fibra ótica.

Para todos os Rack deverão ser fornecidos um patch cord com 1,5m de extensão para conexão
nos Rack e um Patch Cord com 2,5 metros de extensão categoria 6 UTP, para cada ponto de rede.

Os cabos de rede dados deverão ser identificados ao longo de seus trajetos com etiqueta
adesiva ou técnica similar.

Os cabos da rede de dados e CFTV devem passar por eletrocalhas, perfilados ou eletrodutos,
NÃO DEVEM FICAR DESPROTEGIDOS OU SOLTOS.

9.2.2. DEFINIÇÃO DOS RACKS POR ANDAR:

A seguir um Diagrama Unifilar dos cabos e tubulações do Data Center e PABX para alimentar os
Racks dos andares.

Lembrando que partem do Data Center 4 links de fibra e do PABX 3 cabos CCI 50 pares e 1
cabo CCI de 20 pares.
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Detalhamento dos equipamentos e acessórios necessários para cada Rack:
OBS.:

Para efeito de cálculo dos Patch Panel nos Racks, estamos considerando o somatório dos
pontos a serem ativos, incluindo os pontos reservas.
Lembrando que os pontos reservas ficarão enrolados nas eletrocalhas, mas conectorizados na
ponta do Patch Panels dos Racks.
 Rack do 3° andar:
Quantidades de Pontos: 64 pontos (50 ativos + 14 Reservas)











Rack de 19” 12 U’s, 570 mm;
Porta de acrílico com chave;
2 Patch Panel tipo RJ-45, 19”, com 48 Portas UTP Categoria 6 ( Cat. 6)
1 Voice Panel de 48 portas;
2 bandejas para equipamentos;
Ventilação forçada com 2 coolers;
Régua com 6 tomadas 2P+T;
Equipamentos para uso de fibra ótica (DIO).
Será previsto a instalação de 2 switches de 24 portas cada.
6 Passa cabos;
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 Rack do 4º andar:
Quantidade de pontos: 92 pontos (79 ativos + 13 reserva)

portas;






Rack de 19”, 16 U’s, 570 mm;
Porta de acrílico com chave;
2 Patch Panel tipo RJ-45, 19”, com 48 Portas UTP Categoria 6 ( Cat. 6)
1 Voice Panel de 48 portas, 19”. Analisar necessidade real de acrescentar mais um de 24








2 bandejas para equipamentos;
Ventilação forçada com 2 coolers;
Régua com 6 tomadas 2P+T;
Equipamentos para uso de fibra ótica (DIO).
Será previsto a instalação de 3 switches de 24 portas cada.
6 Passa cabos;

 Rack do 5º andar:
Quantidade de pontos: 72 pontos (57 ativos + 15 reservas)











Rack de 19”, 16 U’s, 570 mm;
Porta de acrílico com chave;
2 Patch Panel tipo RJ-45, 19” 1U, com 48 Portas UTP Categoria 6 ( Cat. 6)
1 Voice Panel de 48 portas, 19”;
2 bandejas para equipamentos;
5 Passa cabos;
Ventilação forçada com 2 coolers;
Régua com 6 tomadas 2P+T;
Equipamentos para uso de fibra ótica (DIO).
Será previsto a instalação de 3 switches de 24 portas cada.

 Rack do 6º andar:

Observações preliminares:
Quantidade de pontos: a definir.
Estamos prevendo um Patch Panel de 24 portas para dados e um Voice Panel de 24 P para voz.
Esse rack não será instalado na casa de máquinas como os outros, e sim no shaft existente
junto a coluna no final do salão.
Como existe a possibilidade de instalação de uma pequena cozinha próximo ao local previsto,
deverá ser deixada uma folga DE 7 M EM TODOS OS CABOS DENTRO DO RACK. (FIBRA, CCI 20P E Cat 6).
Garantindo uma futura movimentação do mesmo. O número de pontos do 6º andar está assinalado na
planta. Sugerimos passar um cabo de 20 pares CCI 2 P para telefonia e um link de fibra para pontos a
serem definidos no futuro.
Também está previsto a instalação de 2 pontos de WF, assinalados na planta. Considerar um
ponto completo com 2 tomadas elétricas 2P+T e 2 dados para cada WF.
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 Rack de 19”, 12 U’s, ou menor, conforme definição futura da quantidade dos pontos,









Porta de acrílico com chave;
1 Voice Panel de 24 portas;
1 Patch Panel tipo RJ-45, tamanho 19” 1U, com 24 P UTP Categoria 6 (Opcional);
1 bandejas para equipamentos;
2 Passa cabos;
Ventilação forçada com 2 coolers;
Régua com 6 tomadas 2P+T;
Lembrando que o número de pontos de dados do 6º andar ainda não está definido.

Está previsto também 6 pontos de TV no 6º andar. Esses pontos devem contar cada um com:
uma tomada completa (2 Elétrica + 2 Dados) para ligar a TV e o equipamento TV a cabo. E uma tomada
4x2 com 2 furos, 1 para TV a cabo e outro para um possível uso de cabo HDMI. Todos esses pontos,
estão indicados na planta.

9.2.3. INTERLIGAÇÃO DOS RACKS POR FIBRA:

Recomendamos om uso de fibra multimodo indoor 2 vias; de fornecedor de qualidade
adequada e certificada pelas normas técnicas brasileiras. Junto com caixa de derivação (DIO) para 4 vias
e Cordão duplex ótico, caso o Switch a ser definido por TI do SENAR-RS não possua entrada específica
para fibra.

9.2.4. RELAÇÃO DE MATERIAL ESTIMADA PARA A REDE DE DADOS:

Item
Patch Panel 24 P
Patch Panel 48 P
Patch Voice 48 P
Patch Voice 24 P
Rack 19" 570 mm 12 U
Rack 19" 570 mm 16 U
Rack 19” 570 mm 19 U

Unidade
un
un
un
un
un
un
un

Qtd.
1
6
3
1
2
1
1

Observação:

Considerando30 m linear/ponto.
11.000 Número aproximado, pois será preciso
definir os locais exatos dos pontos.
Tomada Dados (key Stone)
un
186 Não considerando os pontos reservas
Cabo CCI 20 P
un
1 lance para 6º andar
Cabo CCI 50 P
un
3 lances, 3º, 4º e 5º andares
Fibra ótica
m
Considerando o 6º andar
DIO
un
4
Considerando o 6º andar
Blocos conexão para cabo CCI
un
17
Com bastidor
Bastidos para blocos conexão
un
4
com 5 posições cada
Demais itens a definir conforme projeto específico
Cabo UTP Cat 6

m
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10. DESCRITIVO DE INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA:
Observações gerais sobre a rede elétrica estabilizada:
 Cada circuito Elétrico Estabilizado poderá atender no máximo 6 usuários (PC);
 Cada Circuito Elétrico deverá usar cabo de 2,5 mm², e ter a proteção correspondente com
disjuntor de 20 A;
 Cada um dos andares: 3º, 4º e 5°, deverão ter um CD para reunir todos os circuitos elétricos
estabilizados do respectivo andar. Este CD deverá estar localizado no Shaft junto ao elevador 2.
 Condutores do circuito elétrico estabilizado deverão ser identificados ao longo de seus
trajetos com etiqueta adesiva ou técnica similar.

10.1. CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO EXISTENTES:

Os andares 3º, 4º, 5º e 6º contam com um CD (Centro de Distribuição), alimentado a partir do
Quadro Geral instalado no pavimento térreo do prédio.

Deverá ser instalado ao lado do CD existente outro CD exclusivo para a rede elétrica
estabilizada. Esse CD será chamado de CD da Rede Estabilizada, a ser instalado deverá possuir
barramentos para as três fases, neutro e terra, disjuntor geral e espaços para reserva.
A partir dos centros de distribuição CD Estabilizado de cada pavimento deverão partir as redes
que alimentarão os equipamentos de informática.

Na elaboração do projeto elétrico executivo deverá ser definida a carga total, o condutor e a
proteção de cada circuito por pavimento.

Deverá estar previsto no projeto futuro um medidor de energia para aferição do consumo de
energia do respectivo pavimento. Tanto para o CD da Rede Estabilizada como para o CD de Elétrica
Comum do respectivo andar.
Os disjuntores a serem utilizados nesse CD de Rede Estabilizada, deverão ser de marca
SIEMENS, ELETROMAR, SCHNEIDER, ABB, GE ou similar equivalente, com certificação do Inmetro.
Recomendamos que no CD de Rede Estabilizada seja utilizado Dispositivos de Proteção dos
Circuitos (DR).

Todos os disjuntores deverão ter identificação, junto ao CD, na parte interna da tampa/porta
do mesmo, deverá ser colocado uma lista com todos os disjuntores numerados e seus respectivos
circuitos.

10.2. CIRCUITOS:

Toda a instalação deverá ser subdividida em circuitos, devendo todos serem identificados,
sendo que nenhum deles será alimentado por condutor de bitola inferior à 2,5 mm², sendo respeitado
no cálculo, além do limite de condução de corrente, a queda de tensão.
Os circuitos estabilizados não poderão ultrapassar a 6 pontos/Usuários (PC).

Os circuitos deverão ser calculados para não ultrapassarem a uma queda de tensão máxima
admissível de 2%, dentro do que recomenda a ABNT.

Na elaboração do projeto elétrico executivo deverá ser definida a carga total, o condutor e a
proteção de cada circuito por pavimento.
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10.3. ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS:
Todos os materiais e equipamentos a serem utilizados nas novas instalações da sede SENAR,

deverão ser de primeira linha, obedecendo aos padrões da ABNT, e ter certificação do Inmetro.

 Eletrocalhas 200x50 mm e acessórios: lisa, com tampa, chapa de aço galvanizado

obedecendo as normas ABNT: NBR 7008 e 7013.

 Eletrodutos: marcas aprovadas TIGRE, FORTILIT ou similar, tipo antichama, nas bitolas

indicadas no projeto.

 Redes de teto e piso: serão de PVC rígidos, roscáveis,
 Paredes e divisórias: eletroduto corrugado de PVC.

 Curvas e luvas: Obedecem às mesmas marcas e características dos eletrodutos.

 Condutores: serão de cobre, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5, ISOLADOS PARA 750V 70ºC LIVRES

DE HOLOGÊNIO, marcas aprovadas PRYSMIAN, FICAP, CONDUGEL ou similar. A bitola mínima a ser
utilizada na obra será de seção 2,5 mm². Toda a fiação elétrica do prédio deverá obedecer às cores
padronizadas pela ABNT:







Fase R = preta
Fase S = vermelha
Fase T = branca
Neutro = azul claro
Terra = verde
Retorno= amarelo

 Disjuntores: serão PADRÃO DIN curva C, termomagnéticos, automáticos, (tipo quick lag)
marcas aprovadas, SIEMENS, SCHNEIDER, ABB, GE ou similar, atendendo aos padrões das normas (DIM
IEC).
 Caixas de passagem: EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA OU ALUMÍNO INJETADO.
Obedecendo a mesma marca dos eletrodutos.
 Tomadas: DEVEM OBEDECER AO PADRÃO BRASILEIRO CONFORME NBR 14136.
 Deve ser observada a polarização correta das tomadas de acordo com as exigências dos
fabricantes dos equipamentos.

10.4. ESPECIFICAÇÕES DAS INSTALAÇÕES:

Para a execução das instalações deverão ser observadas atentamente todas as normas
brasileiras da ABNT.
A Contratada, não poderá efetuar alterações no projeto previamente aprovado pela
Contratante, sem consulta prévia à Fiscalização da Obra – SENAR-RS, bem como ao Responsável Técnico
autor do projeto.
Em caso de alterações, a Contratada deverá fazer constar no projeto "as built".
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10.5. INFORMAÇÕES GERAIS:
O padrão de qualidade da obra deve ser irrepreensível, devendo serem seguidos além do que
exposto neste projeto, as recomendações das Normas dos fabricantes dos equipamentos.

10.6. ELETRODUTOS E CAIXAS:
Todos os eletrodutos poderão ser de PVC e os que forem cortados deverão ter suas rebarbas
removidas.
As conexões entre eletrodutos serão feitas através de luvas, sendo as pontas rosqueadas até
que se toquem. A ligação dos ELETRODUTOS as caixas e CD’s serão feitos por buchas e arruelas.
As tubulações aparentes serão fixadas por braçadeiras tipo “D”, num perfeito alinhamento,
horizontalidade, perpendicularidade e distância constante entre si.
Os eletrodutos não poderão ser curvados na obra, deverão ser usadas curvas padronizadas.
Condutores: A fim de facilitar a enfiação dos condutores poderá ser usada a parafina ou o talco
industrial.
As emendas nos condutores, deverão ser obrigatoriamente nas caixas, DEVENDO SER
GARANTIDA A PERFEITA CONTINUIDADE ELÉTRICA E ISOLAÇÃO DO CONDUTOR EMENDADO isoladas
com fita auto-fusão e após com fita isolante plástica antichama de modo a atingir-se a isolação do
condutor emendado.

11. DESCRITIVO DE INSTALAÇÃO DOS PONTOS DE CFTV E ALARME:
OBSERVAÇÕES:
A iluminação natural nas áreas abertas em dias claros é de boa qualidade e proporcionarão
bom funcionamento das Câmeras de CFTV.
A iluminação natural em dias de baixa luminosidade irá gerar a necessidade do acendimento
de algumas luminárias para auxiliar no funcionamento das Câmeras de CFTV.

11.1. OBSERVAÇÕES GERAIS PARA CFTV:

Implantação de sistemas de CFTV e alarme anti intrusão tem como objetivo, monitorar os acessos e
pontos vulneráveis do edifício.
Este projeto prevê a criação de uma sala de monitoramento, onde serão instalados os equipamentos
e também uma extensão em rede destes controles para a portaria de serviço.
Pontos a serem cobertos:
Deverá ser previsto uma barreira eletrônica no segundo andar, pois a área é a mais vulnerável
a invasão externa.
Ponto de CFTV na entrada saída de veículos, que possa ser visualizada pelo porteiro interno e
que tenha um botão de liberação da cancela/portão garagem.
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Prever câmeras externa para visualização do perímetro ao longo da entrada, e visualização de
parte da praça em frente à entrada do prédio.
Os cabos dos CFTV deverão ser identificados ao longo de seus trajetos com etiqueta adesiva ou
técnica similar.
Os cabos dos equipamentos de CFTV devem passar por eletrocalhas, perfilados ou eletrodutos,
e não devem ficar desprotegidos ou soltos.
Os cabos dos equipamentos de CFTV não devem ser colocados em eletroduto destinado a
cabos condutores de energia elétrica.
Ao final da execução deste Projeto de pontos de CFTV, deverá ser feito um documento do tipo
“AS BUILT”, contendo o que realmente foi executado.

11.2. QUANTITATIVO E POSICIONAMENTO DAS CÂMERAS:

Sugerimos a colocação de um total de 13 câmeras com resolução HD, assim distribuídas:
 Cinco câmeras em frente ao edifício, sendo duas nas extremidades, duas apontando para a
praça em frente ao prédio e uma na entrada do prédio.
 Duas nas portarias;
 Três internas junto aos portões de estacionamento;
 Três nos corredores do 3°, 4º e 5 andares.
Fabricantes:
Quanto aos equipamentos de CFTV:
Todos os equipamentos de CFTV e Alarme, a serem utilizados nas novas instalações da sede
SENAR, deverão ser de primeira linha, obedecendo aos padrões da ABNT, e ter certificação do Inmetro,
tipo marcar conhecidas como: Hikvision, Intelbras, Panasonic ou similar equivalente com certificação do

Inmetro.

Inmetro.

Quanto aos monitores: Samsung, Phillips, LG, AOC ou similar equivalente com certificação do

11.3. RELAÇÃO EXTIMADA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE
MONITORAMENTO:
QTD
1
1
1
13
400 m
2
13
13
1
1

DESCRIÇÃO RECOMENDADA DO PRODUTO (Ou marca similar)
DVR (IP + HDCVI + AHD) 16 canais 1080p com HD 4TB
Monitor de vídeo Led 32"
Monitor de vídeo Led 19"
Câmera Infravermelho resolução 720p
Cabo UTP Cat 5E
Régua de tomadas 6x
Conversor coaxial x par trançado
Fonte de alimentação 12V 1A
Caixa organizadora para fontes de alimentação e distribuição de cabos
Nobreak 127 V x 500VA
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11.4. ALARME ANTI INTRUSÃO:
Definições básicas:


IVA: Sensor Infravermelho Ativo:

Esse sensor infravermelho emite luz infravermelha através de um ponto e recebe esse sinal em
outro ponto e é justamente a interrupção dessa ligação entre os pontos que gerará o disparo, também
chamado de sensor perimetral.

São bastante utilizados em portarias de prédio e condomínios, onde há um fluxo muito grande
de carros, pois os mesmos são capazes de detectar que há um carro entre os sensores e evitar que o
portão se feche em cima do carro.


IVP: Sensor Infravermelho Passivo:

Esse sensor infravermelho não emite luz infravermelha, apenas recebe o sinal emitido pelo
calor do corpo.

Esse tipo de sensor é o mais comum e tem diversas utilidades, desde servir como sensores de
presença acendendo a luz de ambientes, quanto identificar a presença de uma pessoa e avisar a central
de alarme sobre essa presença.

Recomendamos a Instalação de um sistema de alarme com detectores de presença nos
acessos dos estacionamentos das escadas e elevadores.

Recomendamos também, devido a vulnerabilidade apresentada, barreiras de IVA nos muros
do estacionamento do segundo pavimento e junto ao s portões de garagem.

Além da função de monitoramento, essas barreiras de IVA junto aos portões tem a função de
monitorar a passagem no caso de ativação do alarme, também terão a função de alertar o porteiro,
através de um sinal sonoro (bipe), nas situações de deslocamento de veículos em direção á saída do
estacionamento.
O controle deste sistema será feito da sala de monitoramento e da portaria de serviço de onde
será possível acionar uma sirene como função anti suspeito por botoeira.
Recomendação dos pontos dos detectores:



pavimento;



Duas barreiras de IVA nos muros do estacionamento do 2° pavimento;
Três barreiras de IVA próximos aos portões dos estacionamentos (alerta porteiro);
Um detector IVP (áreas semiabertas) junto ao acesso dos elevadores do estacionamento 2°
Um detector IVP junto ao acesso dos elevadores do estacionamento térreo;
Três detectores IVP junto aos acessos de elevadores do estacionamento do subsolo.
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11.5. RELAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESTIMADA PARA O SISTEMA DE
ALARME ANTI INTRUSÃO:
Qtd
1
2
1
4
1
5
2
2
600 m

Descrição do Produto
Central de alarme
Teclado
Bateria selada 12V 7Ah
Detector infravermelho para área interna (IVP)
Detector infravermelho para área semiaberta (IVPASA)
Detector infravermelho ativo feixe duplo 70m (IVA)
Buzzer piezoeléctrico 12V
Sirene eletrônica DNI 12V 115Db
Cabo quatro vias 4 x 50

11.6. VÍDEO PORTEIRO:

Instalação de sistema de vídeo porteiro em dois totens nas entradas dos estacionamentos do

térreo e do segundo pavimento, ambos ligados a sala de monitoramento e portaria de serviço,
permitindo a identificação do motorista, comunicação e abertura do portão.

11.7. RELAÇÃO ESTIMADA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE
VIDEO PORTEIRO:
Qtd
3
3
3
3
300 m

Descrição do Produto
Vídeo porteiro
Extensão de áudio para vídeo porteiro
Módulo de botoeira industrial Steck 3 x
Conversor coaxial x par trançado
Cabo UTP CAT5E

Para toda a infraestrutura de cabeamento de CFTV, alarme e vídeo porteiro estamos
considerando a construção de 220 m tubulação em PVC de 3/4”.

12. ACABAMENTO DAS INSTALAÇÕES:
Todas as etapas das instalações deverão ter aspecto limpo e organizadas e ao seu final, devem
ter acabamento visual condizente com a edificação. Todos os materiais que sofrerem recorte para a
passagem de cabos e dutos, devem receber acabamento. Materiais danificados durante a execução das
instalações deverão ser substituídos.
Porto Alegre 12 de março de 2018.
____________________
Eng. Vitor Israel
CREA/RS 083281
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ANEXO II
Carta de Credenciamento (usar papel timbrado)
À Comissão Permanente de Licitações do SENAR-RS

Apresentamos o Sr (a). _________________ , portador (a) da Cédula de Identidade nº
________________ e CPF n° _________________, pessoa designada para representar nossa empresa
junto ao SENAR-RS, quando da realização da Concorrência n° 01/2018, a fim de atuar no
processo e intervir em todas as fases do procedimento licitatório, com poderes para
formulação de propostas, assinar documentos, contratos e para a prática de todos os demais
atos a ele inerentes.
Responderá, para todos os efeitos, por sua representada em todos os atos do
processo.
Atenciosamente,
_________________, _____ de _____________ de 2018.
Nome Empresarial:
Representante Legal:
Cargo/Função:
CPF:
Assinatura:

Licitações e Contratos

Concorrência n° 01/2018
Processo Licitatório nº 352.874

- Obras de Implantação da Nova Sede do SENAR-RS --

ANEXO III
(Usar Papel Timbrado da Licitante)

FICHA DE VISITA TÉCNICA
CPF:

Encaminhamos o Sr. ________________________________________, RG: ________________ e
__________________,

como

Responsável

Técnico

da

empresa

__________________________________, CNPJ/MF: ____________________________, com sede em

____________________________ – (_____), à Rua/Av. ________________________________, nº________,

andar/conj: __________ Fone: (_____) _______________, e-mail _________________________________,

a fim de efetuar uma VISITA TÉCNICA na Sede do SENAR-RS, em Porto Alegre (RS), para

verificação do local onde serão realizados os serviços, bem como esclarecer eventuais dúvidas
sobre as instalações, os serviços, ou sobre o processo e suas etapas.

____________________, _____ de _________________ de 2018.

_______________________________________________
(Representante Legal da Empresa)
(Cargo/Função)

Uso do Responsável Técnico da Licitante

Atestamos que todas as informações obtidas durante a VISITA TÉCNICA foram

suficientemente esclarecedoras para que nossa empresa possa participar do processo; bem
como executar os serviços, se declarada Vencedora.

____________________, _____ de _________________ de 2018.

_______________________________________________
(Responsável Técnico da Licitante)
(Cargo/Função)

Uso exclusivo do SENAR-RS

Atesto o comparecimento do Sr. ____________________________, nesta Visita Técnica.
________________________________________________________
Responsável

Carimbo e assinatura

Concorrência nº 01/2018
Processo Licitatório nº 352.874

- Obras de Implantação da Nova Sede do SENAR-RS -

ANEXO IV
PROPOSTA DE PREÇO

(usar papel timbrado)

1. O PREÇO TOTAL DA PROPOSTA para a Execução da OBRA DE REFORMA PARA

IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES NA NOVA SEDE DO SENAR-RS, é de R$
_____________ (__________________________________), considerando as disposições trazidas nos

MEMORIAIS DESCRITIVOS – ANEXOS I e IA, abrangendo além dos custos com mão de obra, todo
o material e equipamentos necessários a execução e entrega da obra pronta, assim como

EPI’s, seguros pessoais, e também aqueles relativos aos encargos sociais, impostos, fretes, taxas
e retenções legais, despesas com transporte, vigilância e acomodação de pessoal.

2. O Preço Total desta Proposta está discriminado na PLANILHA DE CUSTOS – ANEXO V.

3. A VALIDADE DESTA PROPOSTA é de, no mínimo, 90 (noventa) DIAS, a contar da

Sessão de Abertura dos envelopes.

4. Em anexo, juntamos a FICHA DE VISITA TÉCNICA - ANEXO III, devidamente assinada

pelo representante legal da licitante, e a assinatura do representante do SENAR-RS,
comprovando nossa vistoria no local da Obra, com todos os esclarecimentos necessários.

OU: DECLARAMOS que RENUNCIAMOS a realização da VISITA TÉCNICA, por

entendermos que os Memoriais Descritivos, Projetos Executivos e demais anexos foram CLAROS
E SUFICIENTEMENTE ESCLARECEDORES para a EXECUÇÃO DA OBRA.

5. DECLARAMOS que possuímos CAPACIDADE FINANCEIRA, ESTRUTURA ADEQUADA e

PESSOAL QUALIFICADO para a aquisição do material e execução da Obra na forma e
condições previstas nos MEMORIAIS DESCRITIVOS – ANEXO I e IA.

6. DECLARAMOS que a apresentação da Proposta de Preço implica no pleno

conhecimento e aceitação das condições locais onde deverá ser executada a Obra, bem

como daquelas estabelecidas no Instrumento Convocatório e seus anexos, e que todas as
despesas com a preparação e apresentação da presente proposta correrão unicamente por
conta própria.

7. DECLARAMOS que possuímos CAPACIDADE FINANCEIRA, ESTRUTURA ADEQUADA e

PROFISSIONAIS HABILITADOS e CAPACITADOS para execução dos serviços previstos no TERMO
DE REFERÊNCIA – ANEXO I.

_________________, _____ de _____________ de 2018.
Nome Empresarial:
Telefone:
e-mail:

Representante Legal:
Cargo/Função:
CPF:

Assinatura:

Concorrência n° 01/2018

Processo Licitatório nº 352.874

Obras de Implantação da Nova Sede do SENAR-RS

ANEXO V

ÍTEM

SERVIÇO

UNID

QUANT

MAT

MO

MAT TOTAL

MO TOTAL

P.UNIT

TOTAL GERAL

1 PROJETOS

1.1 PROJETOS

R$

subtotal R$

P.ÍTEM

-

-

1.1.1 Projeto Arquitetônico e complementares - coordenação

vb

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

1.1.3 Projeto Hidrossanitário

vb

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

1.1.2 Projeto Elétrico

1.1.4 Projeto Anti Incêndio

vb

vb

1.1.5 Projeto Climatização (ar condicionado/renovação de ar/exaustão mecânica)

vb

1.1.6 Projeto Comunicação (TI)

vb

2 SERVIÇOS INICIAIS

2.1 SERVIÇOS INICIAIS - TAPUME ISOLAMENTO DOS PAVIMENTOS

R$

R$
R$
R$

R$

-

-

-

R$

R$
R$
R$

R$

-

-

-

R$

R$
R$
R$

R$

-

-

-

R$

R$
R$
R$

R$

-

-

R$

R$
R$
R$

-

R$

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

-

-

R$

R$
R$
R$

-

R$

subtotal R$

-

-

-

-

2.1.1 Tapume madeira h=2,20m pintado - 3° Pavimento

m

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

2.1.3 Tapume madeira h=2,20m pintado - 5° Pavimento

m

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

2.1.2 Tapume madeira h=2,20m pintado - 4° Pavimento

2.2 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

m

2.1.1 Marcação Eixos e Levantamento Topográfico 3° Pavimento

vb

2.1.1 Marcação Eixos e Levantamento Topográfico 5° Pavimento

vb

2.1.1 Marcação Eixos e Levantamento Topográfico 4° Pavimento

vb

3 PAREDES E DIVISÓRIAS

3.1 ALVENARIAS DE BLOCOS - VEDAÇÃO

Alvenaria Bloco Concreto 14x19x39cm -5° Pavimento

m2

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$
R$

-

R$
R$

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$
R$

-

R$
R$

-

R$

-

R$

R$

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

-

R$

-

R$

-

R$

subtotal R$

-

-

-

-

-

Concorrência n° 01/2018

Processo Licitatório nº 352.874

Obras de Implantação da Nova Sede do SENAR-RS

ANEXO V

ÍTEM

3.2 DIVISÓRIAS EM GESSO

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8

SERVIÇO

Divisórias de Gesso Acartonado Duplas - 12,5mm em cada face com isolamento
interno Lã Vidro - 3° Pavimento

Divisórias de Gesso Acartonado Duplas - 12,5mm em cada face com isolamento
interno Lã Vidro- 4 Pavimento

Divisórias de Gesso Acartonado Duplas - 12,5mm em cada face com isolamento
interno Lã Vidro- 5 Pavimento
Divisórias de Gesso Acartonado Dupla - Resistente a Umidade com isolamento
interno Lã Vidro(Sanitários e Copa) - 3°Pavimento

Divisórias de Gesso Acartonado Dupla - Resistente a Umidade com isolamento
interno Lã Vidro (Sanitários e Copa) - 5° Pavimento

Divisória de Gesso Acartonado com lã de Vidro - Resistente ao Fogo (Shafts) - 3°
Pavimento

Divisória de Gesso Acartonado com lã de Vidro - Resistente ao Fogo (Shafts) - 4°
Pavimento
Divisória de Gesso Acartonado com Lã de Vidro- Resistente ao Fogo (Shafts) - 5°
Pavimento

3.2.9 Reforços em Madeira

UNID

MAT

MO

MAT TOTAL

MO TOTAL

P.UNIT

P.ÍTEM

m2

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

m2

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

m2

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

m2
m2

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

m2

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

m2

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

m2

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

vb

4 PAVIMENTAÇÕES

4.1 CONTRAPISO CIMENTADO COM TELA

QUANT

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

R$

-

-

R$

R$

-

R$

-

R$

R$

-

R$

-

-

R$

-

R$

subtotal R$

-

-

-

4.1.1 Contrapiso Bombeado Desempenado sobre laje (esp=9cm) - 3° pavimento

m2

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

4.1.3 Contrapiso Bombeado Desempenado sobre laje (esp=9cm) - 5° Pavimento

m2

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

4.1.2 Contrapiso Bombeado Desempenado sobre laje (esp=9cm) - 4° Pavimento

4.2 REVESTIMENTO PISO CERÂMICO

4.2.1

Piso Porcelanato Portobello Esmaltado Marmi Unici Branco/ V3 - 20cm x 120cm 3° Pavimento

m2

R$

-

R$

-

m2

R$

-

R$

-

4.3.1 Piso Basalto Tear 46cmx46cm - 3° Pavimento

m2

R$

-

R$

-

4.3.3 Piso Basalto Tear 46cmx46cm - 5° Pavimento

m2

R$

-

R$

-

4.3 REVESTIMENTO PISO DE PEDRA

4.3.2 Piso Basalto Tear 46cmx46cm - 4° Pavimento

m2

R$

-

R$

-

R$

R$
R$

-

-

-

R$

R$
R$

-

-

R$

-

-

R$

-

R$

-

-

R$

-

R$

-

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

-

R$
R$

R$

R$

-

-

-

-

R$
R$

R$

R$

-

R$

-
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ÍTEM

4.4 REVESTIMENTOS PISO VINÍLICO

SERVIÇO

UNID

QUANT

MAT

MO

4.4.1 Piso Vinílico Tarkett Linha IQ OPTIMA - 3° pavimento

m2

R$

-

R$

-

4.4.3 Piso Vinílico Tarkett Linha IQ OPTIMA - 5° Pavimento

m2

R$

-

R$

-

4.4.2 Piso Vinílico Tarkett Linha IQ OPTIMA - 4° Pavimento

4.5 RODAPÉS E SOLEIRAS EM PEDRA

m2

R$

-

R$

-

4.5.1 Rodapé Basalto Tear 10cmx46cm - 3° Pavimento

m

R$

-

R$

-

4.5.3 Rodapé Basalto Tear 10cmx46cm - 5° Pavimento

m

R$

-

R$

-

4.5.2 Rodapé Basalto Tear 10cmx46cm - 4° Pavimento

m

4.5.4 Soleira de Basalto - 3° Pavimento

m

4.5.6 Soleira de Basalto - 5° Pavimento

m

4.5.5 Soleira de Basalto - 4° Pavimento

4.6 RODAPÉS EM MADEIRA

m

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$
R$

R$

R$

-

-

-

4.6.1 Rodapé de Madeira h=10cm espess. 8mm - 3° Pavimento

m

R$

-

R$

-

4.6.3 Rodapé de Madeira h=10cm espess. 8mm - 5° Pavimento

m

R$

-

R$

-

4.6.2 Rodapé de Madeira h=10cm espess. 8mm - 4° Pavimento

m

R$

-

R$

-

5 REVESTIMENTOS DE PAREDE

5.1 REVESTIMENTOS CERÂMICOS
5.1.1

Porcelanato Portobello Esmaltado Marmi Unici Branco/ V3 - 20cm x 120cm - 3°
Pavimento

R$

-

R$

-

5.2.1 Painel em MDF esp.10mm/h=20cm - HALL - 3° Pavimento

m2

R$

-

R$

-

5.2.3 Painel em MDF esp.10mm/h=20cm - HALL - 5° Pavimento

m2

R$

-

R$

-

5.2.2 Painel em MDF esp.10mm/h=20cm - HALL - 4° Pavimento
5.2.4 Revestimento em Lambri h=10cm - Sala Superintendente - 3° Pavimento

R$
R$
R$

m2
m2

R$
R$

-

R$
R$

-

MAT TOTAL

-

R$

-

R$

-

R$
R$

MO TOTAL

-

-

R$

-

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

R$

R$

R$

-

-

-

-

R$
R$

R$

R$

R$

-

-

R$

-

R$

-

-

-

-

R$

-

R$

-

-

R$

-

R$

-

R$

R$

-

R$
R$

-

R$

-

-

R$

-

R$
R$

P.ÍTEM

R$

-

-

R$

P.UNIT

-

R$

R$
R$

R$

R$

-

-

-

R$
R$

R$

R$

-

-

-

-

R$

-

R$

-

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

-

R$

-

R$

-

-

R$

-

R$

-

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$
R$
R$

R$

-

-

R$
R$
R$

R$

subtotal R$

-

R$
R$
m2

5.2 REVESTIMENTOS MADEIRA

R$

-

-

R$
R$

-

R$
R$

-

-
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ÍTEM

6 REVESTIMENTO DE FORRO

SERVIÇO

6.1 FORROS DE GESSO

UNID

QUANT

MAT

MO

R$
R$

-

R$

-

R$

-

R$

MO TOTAL

P.UNIT

-

subtotal R$

P.ÍTEM

-

6.1.1 Forro de Gesso Acartonado com Virada em Gesso - 3° Pavimento

m2

R$

-

R$

-

6.1.3 Forro de Gesso Acartonado com Virada em Gesso - 5° Pavimento
Forro Knauf AMF Thermatex Feinstratos, 625x625, borda rebaixada, perfil "T"
6.1.4
invertido de 15mm - 3° Pavimento
Forro Knauf AMF Thermatex Feinstratos, 625x625, borda rebaixada, perfil "T"
6.1.5
invertido de 15mm - 4° Pavimento
Forro Knauf AMF Thermatex Feinstratos, 625x625, borda rebaixada, perfil "T"
6.1.6
invertido de 15mm - 5° Pavimento

m2

R$

-

R$

-

m2

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

m2

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

m2

R$

-

R$

-

-

R$

-

R$

-

6.2.1 Rodaforro de Madeira h=10cm - 3° Pavimento

m

R$

-

R$

-

-

R$

-

R$

-

6.2.3 Rodaforro de Madeira h=10cm - 5° Pavimento

m

R$

-

R$

-

-

R$

-

R$

-

6.1.2 Forro de Gesso Acartonado com Virada em Gesso - 4° Pavimento

6.2 FORROS DE MADEIRA

6.2.2 Rodaforro de Madeira h=10cm - 4° Pavimento

6.2.4 Cortineiro em MDF, cor branca - 3° Pavimento

6.2.5 Cortineiro em MDF, cor branca - 4° Pavimento

6.2.6 Cortineiro em MDF, cor branca - 5° Pavimento

m2

m

m

m

m

R$

R$

R$

R$

R$

-

-

-

-

-

R$

R$

R$

R$

R$

-

-

-

-

-

7 ESQUADRIAS / VIDROS

7.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA

R$

MAT TOTAL

R$
R$

R$

-

-

R$
R$

R$

-

R$

-

R$

-

-

R$

-

R$

-

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

R$

R$

R$

R$

-

-

-

-

-

R$

R$

R$

R$

R$

-

-

-

R$

-

R$

-

R$

R$

R$

R$

R$

-

-

-

-

-

R$

R$

R$

R$

R$

subtotal R$

-

-

-

-

-

-

7.1.1 PM 01 - 0,80 x 2,10 - com Ferragens - Salas - 3° Pavimento

un

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

7.1.3 PM 01 - 0,80 x 2,10 - com Ferragens - Salas - 5° Pavimento

un

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

7.1.2 PM 01 - 0,80 x 2,10 - com Ferragens - Salas - 4° Pavimento

un

7.1.4 PM 02 0,60 x 2,10 - Sanitários - 3° Pavimento

un

7.1.6 Caixilho em Madeira - 0,87x1,22 - 4° Pavimento

un

7.1.5 Caixilho em Madeira - 0,87x1,22 - 3° Pavimento
7.1.7 Caixilho em Madeira - 0,87x1,22 - 5° Pavimento
7.1.8 Caixilho em Madeira - 0,87x2,12 - 3° Pavimento
7.1.9 Caixilho em Madeira - 0,87x2,12 - 4° Pavimento

un
un
un
un

R$

-

R$

-

R$

-

R$
R$
R$
R$

-

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

-

-

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

-

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

-

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

-

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

-
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ÍTEM

7.2 ESQUADRIAS METÁLICAS

SERVIÇO

UNID

QUANT

MAT

MO

7.2.1 PM 03 - 0,80 x0,40 - Porta Shafts - 3° Pavimento

un

R$

-

R$

-

7.2.3 PM 03 - 0,80 x0,40 - Porta Shafts - 5° Pavimento

un

R$

-

R$

-

7.2.2 PM 03 - 0,80 x0,40 - Porta Shafts - 4° Pavimento

7.3 ESQUADRIAS ALUMÍNIO

un

R$

-

R$

-

7.3.1 Perfil em Alumínio Anodizado cor Natural - 10,2x1,27cm - 3° Pavimento

m

R$

-

R$

-

7.3.3 Perfil em Alumínio Anodizado cor Natural - 10,2x1,27cm - 3° Pavimento

m

R$

-

R$

-

7.3.2 Perfil em Alumínio Anodizado cor Natural - 10,2x1,27cm - 4° Pavimento

7.4 ESQUADRIAS DE VIDROS

7.4.1 Prateleira de Vidro com pitões Verde 8mm - Sala Superintendente - 3° Pavimento

m

un

R$

un

R$

7.4.2 Vidro Fixo Laminado Verde 8mm - 0,87x1,22 - 3° Pavimento

un

7.4.4 Vidro Fixo Laminado Verde 8mm - 0,87x1,22 - 5° Pavimento

un

7.4.3 Vidro Fixo Laminado Verde 8mm - 0,87x1,22 - 4° Pavimento
7.4.5 Vidro Fixo Laminado Verde 8mm - 0,87x2,12 - 3° Pavimento
7.4.6 Vidro Fixo Laminado Verde 8mm - 0,87x2,12 - 4° Pavimento

7.5 PERSIANAS

R$

un
un

-

R$

-

-

R$

-

-

R$

-

R$

-

-

R$

R$

R$

-

R$
R$
R$
R$

-

7.5.1 Cortina Rolô tipo Prata - Scheer Scheer 3, Corrente prata - 3° Pavimento

m

R$

-

R$

-

7.5.3 Cortina Rolô tipo Prata - Scheer Scheer 3, Corrente prata - 5° Pavimento

m

R$

-

R$

-

7.5.2 Cortina Rolô tipo Prata - Scheer Scheer 3, Corrente prata - 4° Pavimento

m

R$

-

R$

-

8 PINTURAS

8.1 SELADOR / MASSA CORRIDA E LIXAMENTO

R$
R$
R$
R$

MAT TOTAL

-

R$

-

R$

-

R$
R$

MO TOTAL

-

R$

-

R$

-

-

R$

-

R$

-

-

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$
R$

-

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$
R$
R$

-

R$
R$
R$
R$

-

-

R$

-

R$

-

-

R$

-

R$

-

R$

-

-

R$

R$

-

R$

-

R$

R$

-

R$
R$

-

R$

-

-

R$

-

R$
R$

-

R$

-

R$

R$

-

R$
R$

-

R$

-

-

R$

-

R$
R$

P.ÍTEM

-

R$
R$

P.UNIT

R$
R$
R$
R$

-

R$
R$
R$
R$

-

-

R$

-

R$

-

-

R$

-

R$

-

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

subtotal R$

-

-

8.1.1 Massa Corrida - sobre divisórias gesso acartonado - 3° Pavimento

m2

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

8.1.3 Massa Corrida - sobre divisórias gesso acartonado - 5° Pavimento

m2

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

8.1.2 Massa Corrida - sobre divisórias gesso acartonado - 4° Pavimento

m2

8.1.4 Massa Corrida - sobre forro gesso acartonado - 3° Pavimento

m2

8.1.6 Massa Corrida - sobre forro gesso acartonado - 5° Pavimento

m2

8.1.5 Massa Corrida - sobre forro gesso acartonado - 4° Pavimento

m2

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$
R$
R$
R$

-

R$
R$
R$
R$

-

R$
R$
R$
R$

-

R$
R$
R$
R$

-

R$
R$
R$
R$

-

Concorrência n° 01/2018
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ÍTEM

8.2 PINTURAS SOBRE GESSO

SERVIÇO

UNID

QUANT

MAT

MO

8.2.1 Pintura Acrílica 2 Demãos - sobre massa corrida (paredes e forros) - 3° Pavimento

m2

R$

-

R$

-

8.2.3 Pintura Acrílica 2 Demãos - sobre massa corrida (paredes e forros) - 5° Pavimento

m2

R$

-

R$

-

8.2.2 Pintura Acrílica 2 Demãos - sobre massa corrida (paredes e forros) - 4° Pavimento

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

9.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO - ADAPTAÇÃO DOS EXISTENTES

9.1.1 CD 3°pavto

9.1.2 CD 4°pavto

9.1.3 CD 5°pavto

9.2 REDES DE DISTRIBUIÇÃO – INFRAESTRUTURA

9.2.1 Infraestrutura – 3°pavto MAT e MO

9.2.2 Infraestrutura – 4°pavto MAT e MO

9.2.3 Infraestrutura – 5°pavto MAT e MO

9.3 CABEAMENTO

9.3.1 Cabeamento elétrica e complementares – 3°pavto MAT e MO

9.3.2 Cabeamento elétrica e complementares – 4°pavto MAT e MO

9.3.3 Cabeamento elétrica e complementares – 5°pavto MAT e MO

9.4 LUMINÁRIAS

9.4.1 Instalação de luminárias – 3°pavto MAT e MO - Modelo 1

9.4.2 Instalação de luminárias – 4°pavto MAT e MO - Modelo 1

9.4.3 Instalação de luminárias – 5°pavto MAT e MO - Modelo 1

m2

-

R$

-

vb

R$

-

R$

-

vb

R$

-

R$

-

vb

vb

R$

R$

-

-

R$

R$

-

vb

R$

-

R$

-

vb

R$

-

R$

R$

-

vb

R$

-

R$

-

vb

R$

R$

-

-

R$

R$

-

-

uni

R$

-

R$

-

uni

uni

9.4.6 Instalação de luminárias – 5°pavto MAT e MO - Modelo 2

uni

uni

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

R$

R$

R$

R$

-

-

-

-

-

-

R$

-

R$

-

-

R$

-

R$

R$

R$

-

-

R$

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

-

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

-

R$

-

-

-

R$

-

-

R$

-

-

-

-

R$

R$

R$
R$

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

R$

R$

-

-

-

R$

R$

-

R$

-

R$

-

-

R$

-

R$

R$

-

R$

-

-

R$

-

-

R$

-

R$

-

R$

-

-

R$

R$

subtotal R$

-

R$

-

-

R$

-

R$

-

R$

R$

-

R$

R$

-

R$

-

R$

-

-

R$

-

-

R$

-

R$

R$

R$

R$

-

R$

-

R$

-

R$

R$

R$

-

R$

R$

P.ÍTEM

-

-

-

R$

P.UNIT

-

R$

R$

R$

-

R$

-

R$

-

R$

R$

MO TOTAL

-

R$

-

-

R$

-

-

R$

R$

R$

R$

-

vb

uni

-

-

-

R$

R$

R$

R$

-

-

-

-

R$

R$

MAT TOTAL

R$

-

vb
vb

R$

R$

R$

-

R$

-

-

R$

R$

R$

R$

vb

R$

-

vb

9.4.4 Instalação de luminárias – 3°pavto MAT e MO - Modelo 2

9.4.5 Instalação de luminárias – 4°pavto MAT e MO - Modelo 2

R$

R$

R$

R$

-

-

-

-

-

-

-

R$

-

R$

-

-

-
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ÍTEM

9.5 REDE DE LÓGICA / TI

SERVIÇO

9.5.1 Infraestrutura e cabeamento instalações de TI – 3°pavto MAT e MO

9.5.2 Infraestrutura e cabeamento instalações de TI – 4°pavto MAT e MO

9.5.3 Infraestrutura e cabeamento instalações de TI – 5°pavto MAT e MO

UNID
vb

vb

R$

R$

R$

vb

R$

vb

9.5.6 Rack - 5°pavto

vb

9.6 INSTALAÇÃO MÓVEIS

MAT

vb

9.5.4 Rack - 3°pavto

9.5.5 Rack - 4°pavto

QUANT

MO
-

-

R$

R$

MAT TOTAL
-

-

R$

R$

MO TOTAL

-

R$

-

R$

P.UNIT

P.ÍTEM

-

R$

-

-

R$

R$

-

R$

-

R$

-

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

-

R$

R$

-

-

R$

R$

-

-

R$

R$

-

R$

-

R$

-

R$

R$

-

R$

-

-

R$

-

R$

R$

-

-

R$

-

-

9.6.1 Instalações Móveis – 3°pavto MAT e MO - excluso

vb

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

9.6.3 Instalações Móveis – 5°pavto MAT e MO - excluso

vb

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

9.6.2 Instalações Móveis – 4°pavto MAT e MO - excluso

9.7 QUADROS E NO-BREAK

vb

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

9.7.1 Quadro estabilizado - 3°pavto

vb

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

9.7.3 Quadro estabilizado - 5°pavto

vb

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

9.7.2 Quadro estabilizado - 4°pavto
9.7.4 No break - 3°pavto

9.7.5 No break - 4°pavto

9.7.6 No break - 5°pavto

vb

vb

vb

vb

R$

R$

R$

R$

-

-

-

-

R$

R$

R$

R$

-

-

-

-

10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

10.1 INSTALAÇÕES ÁGUA FRIA

10.1.1 Instalações de água fria - 3° pvto

R$

R$

R$

R$

-

R$

-

R$

10.2.1 Instalações de esgoto cloacal - 3° pvto

vb

R$

-

R$

-

10.3.1 Drenos de ar condicionado – 3°pavto

vb

R$

-

R$

10.3.3 Drenos de ar condicionado – 5°pavto

vb

R$

-

R$

10.2 INSTALAÇÕES ESGOTO CLOACAL
10.3 DRENOS

10.3.2 Drenos de ar condicionado – 4°pavto

10.4 LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS

10.4.1 Louças, metais e acessórios. - 3° e 5° pavto

vb

vb

R$

R$

-

-

-

R$

R$

R$

-

R$

-

R$

-

-

R$

vb

-

R$

vb

10.1.2 Instalações de água fria - 5° pvto

-

R$

R$

R$

R$

-

-

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

R$

R$

-

-

R$

-

-

R$

-

-

-

R$

R$

R$

R$

-

-

-

-

R$

R$

R$

R$

-

-

-

-

R$

-

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

-

R$

-

R$

-

R$

-

-

R$

-

R$

-

R$

-

-

-

R$

R$

-

-

R$

R$

R$

-

-

-

R$

R$

R$

-

-

-
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ÍTEM

10.5 TAMPOS E CUBAS

SERVIÇO

10.5.1 Tampo de Granito Branco Ceará - 3° Pavimento

10.5.2 Tampo de Granito Branco Ceará - 5° Pavimento

10.5.3 Cuba retangular polida 40x40cm - 3° Pavimento

10.5.4 Cuba retangular polida 40x40cm - 5° Pavimento

10.5.5 Tanque de aço inox - 5° Pavimento

UNID
m

m

un

un

QUANT

MAT
R$

R$

R$

R$

un

R$

11.1.1 Máquinas e acessórios – 3°pavto MAT

vb

11.1.3 Máquinas e acessórios – 5°pavto MAT

vb

11 INSTALAÇÕES CLIMATIZAÇÃO

11.1 INSTALAÇÕES CLIMATIZAÇÃO

11.1.2 Máquinas e acessórios – 4°pavt MAT

11.1.4 Instalação ar condicionado cfe projeto – 3°pavto MAT e MO

11.1.5 Instalação ar condicionado cfe projeto – 4°pavto MAT e MO

11.1.6 Instalação ar condicionado cfe projeto – 5°pavto MAT e MO

11.1.7 Exaustão mecânica MAT e MO - incluso

vb

vb

vb

vb

vb

MO
-

-

-

-

R$

R$

R$

R$

-

-

-

-

12.1.1 Iluminação de emergência - descrever n° de pontos MAT e MO

12.1.2 Sinalização de saída – descrever n° de pontos MAT e MO

12.1.3 Adaptação bicos de SPK – 3°, 4° e 5° pavto MAT e MO

12.1.4 Alarme Incêndio

vb

vb

vb

vb

13 COMPLEMENTARES

13.1 COMPLEMENTARES

13.1.1 Alçapões com requadro metálico 40cm.

13.1.2 Prateleira em Madeira - Sanitários - 3° Pavimento

13.1.3 Couro com Pelo Marrom e Branco - Gravado a Fogo - NÃO ORÇADO

13.1.4 Apoio Mobiliario - NÃO CONSIDERADO

14 LIMPEZA FINAL

14.1 LIMPEZA FINAL

14.1.1 Limpeza Final

15 DESPESAS INDIRETAS

15.1 DESPESAS INDIRETAS

un

un
vb

vb

m2

R$

R$

R$

R$

MAT TOTAL

-

-

-

-

-

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

R$

-

R$

-

R$

-

R$

R$

-

R$

R$

R$

R$

R$

-

-

-

-

-

R$

R$

R$

R$

R$

-

-

-

-

-

12 PPCI

12.1 PPCI

R$

R$

R$

-

-

R$

R$

-

-

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

-

-

-

-

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

-

R$

-

-

MO TOTAL

R$

R$

-

R$

-

R$

-

-

R$

-

R$

-

-

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

-

-

R$

-

R$

R$

-

-

R$

-

R$

-

-

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

-

-

-

-

-

R$

R$

P.ÍTEM

R$

R$

R$

P.UNIT

-

-

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

-

-

-

-

-

-

-

R$

R$

R$

-

-

-

-

-

R$

-

R$

-

R$

R$

R$

-

-

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

R$

R$

-

-

-

R$

-

R$

-

R$

R$

R$

R$

R$

R$

-

-

-

-

-

-

R$

R$

R$

R$

-

-

-

-

R$

R$

R$

R$

-

-

-

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

R$

R$

R$

R$

R$

-

R$

subtotal R$
-

-

-

R$

R$

-

-

-

-

R$

-

subtotal R$

-

-

-

R$

-

R$

-

subtotal R$

-
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ÍTEM

15.1.1 Equipamentos

SERVIÇO

15.1.2 Mão de Obra Apoio - Limpeza e manutenção canteiro

15.1.3 Equipe Gerencial (engenheiro, TS, administrativo e mestre de obras)

UNID
vb

vb

vb

R$

15.1.6 Despesas gerais

vb

15.1.8 Segurança do Trabalho / QSMS
15.1.9 Despesas administrativas

R$

R$

vb

15.1.7 Pequenas Ferramentas

R$

vb

15.1.4 Despesas Pessoal Indireto

15.1.5 Despesas com canteiro de obras

QUANT

vb

vb

vb

MAT

-

-

-

R$

MAT TOTAL

-

-

R$

R$

MO TOTAL

-

-

R$

R$

P.UNIT

-

-

R$

R$

P.ÍTEM

-

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

-

-

-

-

R$

R$

R$

R$

R$

-

-

-

-

-

16 IMPOSTOS

16.1 IMPOSTOS - BASEADOS EM UM BDI DE ___%

R$

-

R$

R$

-

R$

-

R$

R$

MO

-

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

-

-

-

-

-

R$

R$

R$

R$

R$

-

-

-

-

-

R$

-

R$

-

R$

R$

R$

R$

R$

-

-

-

-

-

R$

R$

R$

R$

R$

subtotal R$

-

-

-

-

-

-

16.1.1 Cofins

vb

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

16.1.3 IRPJ

vb

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

16.1.2 Pis

16.1.4 INSS

16.1.5 CSLL

16.1.6 ISSQN

vb

vb

vb

vb

R$

R$

R$

R$

-

-

-

-

R$

R$

R$

R$

-

-

-

-

17 BDI CONSTRUTORA

17.1 BDI CONSTRUTORA

17.1.1 BDI Construtora - ESTIMADO EM ___%

vb

R$

-

R$

-

R$

R$

R$

R$

-

-

-

-

R$

R$

R$

R$

-

-

-

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

R$

R$

R$

-

-

-

-

R$

R$

R$

R$

subtotal R$
R$

-

R$

-

-

-

-

-

Concorrência nº 01/2018
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ANEXO VI
Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos

sede

____________________________________________, CNPJ/MF: ______________________, com

______________________,

à

Rua/Av.

_________________________________,

n°

_____

-

complemento ______, declara sob as penas da lei, que até a presente data INEXISTEM FATOS

IMPEDITIVOS

PARA

SUA

HABILITAÇÃO

no

presente

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

processo

_____________________, _____ de ________________ de 2018.

Nome Empresarial:

Representante Legal:
Cargo/Função:
CPF:

Assinatura:

licitatório,

ciente

da

Concorrência nº 01/2018
Processo Licitatório nº 352.874

- Obras de Implantação da Nova Sede do SENAR-RS -

ANEXO VII
Declaração de Cumprimento Constitucional

A empresa ________________________________________, CNPJ/MF: ______________________,
por intermédio de seu(s) representante(s) legal(is), ______________________________, RG:
____________________ e CPF: ______________________, DECLARA(M), que atende(m) o art. 7º,
XXXIII, da CF, não empregando menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, e em qualquer trabalho, menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz,
a partir de quatorze anos.
_____________________, _____ de ________________ de 2018.

Nome Empresarial:
Representante Legal:
Cargo/Função:
CPF:

Assinatura:

Concorrência nº 01/2018

Processo Licitatório nº 352.874
- Obras de Implantação da Nova Sede do SENAR-RS -

ANEXO VIII

CT 000/0 - 2018

MINUTA DE CONTRATO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA NOVA SEDE DO SENAR-RS
DAS PARTES

CONTRATANTE: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO
RIO GRANDE DO SUL – SENAR-RS, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com sede
em Porto Alegre (RS), à Praça Prof. Saint Pastous de Freitas, 125 - 3° andar – CEP: 90.050-390 CNPJ/MF: 04.303.406/0001-02, representado pelo Presidente do Conselho Administrativo, Sr.
(nome), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), RG: 0000000000 - SSP/RS e CPF: 000.000.00000, e pelo Superintendente, Sr. (nome), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), RG:
0000000000 - SSP/RS e CPF: 000.000.000-00, ambos com domicílio nesta Capital.
CONTRATADA: (NOME EMPRESARIAL), sociedade ..........., com sede em Município (UF), à
(endereço completo) – CEP: 00.000-000 - CNPJ/MF: 00.000.000/0000-00, representado por seu/sua
(cargo/função), Sr(a). (nome), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), RG: 0000000000 SSP/RS e CPF: 000.000.000-00, residente e domiciliado(a) em (Município) – (UF).
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
As partes acima qualificadas ajustam este instrumento, que integra o Processo
Licitatório n° 352.874, na modalidade de Concorrência, n° 01/2018, do tipo Menor Preço por
Empreitada Global, nos termos do art. 5°, Inciso I; c/c o art. 8°, Inciso I, do Regulamento de Licitações

e Contratos do SENAR – RLC, (texto aprovado pela Resolução n° 001, de 22/02/2006, e alterado pelas
Resoluções nº 033, de 28/06/2011, e nº 032, de 15/03/2012, todas do Conselho Deliberativo do SENAR), e

pelas cláusulas e condições que seguem.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente contrato tem como objeto a execução da OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA

NOVA SEDE DO SENAR-RS, à Praça Saint Pastous de Freitas, nº 125, bairro Cidade Baixa, em Porto
Alegre (RS), nos termos descritos no Instrumento Convocatório, MEMORIAL DESCRITIVO e TERMO
DE REFERÊNCIA - ANEXOS I e I-A.

1.2 O contrato será executado em regime de empreitada por preço global.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DO PAGAMENTO

2.1 O valor total deste contrato é de R$ 0,00 (___________).

2.2 Os pagamentos serão efetuados a cada 20 (vinte) DIAS, conforme CRONOGRAMA

FÍSICO-FINANCEIRO defino entre as partes, através de documento bancário ou de depósito em
conta corrente, em nome da CONTRATADA, e mediante a entrega de Relatório de Fiscalização
da Obra.

2.2.1 A CONTRATANTE realizará a conferência da execução dos serviços e a

medição dos quantitativos de serviços efetivamente executados no período, para efeitos de
pagamento.

2.2.2 Somente serão pagos os valores correspondentes às parcelas dos serviços

efetivamente realizados e atestadas pelo gestor/fiscal da CONTRATANTE.

2.3 É condição essencial para a efetivação de cada pagamento, a entrega da Nota

Fiscal – Fatura emitida em nome do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural–Rio Grande do Sul
– SENAR-RS, juntamente com as comprovações mencionadas no item anterior, bem como a
manutenção da regularidade fiscal.

2.4 No caso dos serviços de ar condicionado, somente poderão ser objeto de medição

após a conclusão completa dos serviços previstos.

2.5 A CONTRATANTE reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se, no ato da

atestação, os serviços executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos não estiverem

em perfeitas condições de funcionamento ou de acordo com as especificações apresentadas
e aceitas.

2.6 A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa,

poderá deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os valores

correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos
termos deste contrato.

CLÁUSULA TERCEIA – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO

3.1 O prazo previsto para execução do objeto é de 120 (cento e vinte) DIAS, contados

da assinatura deste Instrumento Contratual.

3.2 O Cronograma Físico-Financeiro será alinhado com CONTRATADA, em etapas de

validação, a cada 15 (quinze) DIAS.

3.3 Os prazos de Recebimento Provisório e Definitivo não estão incluídos no prazo total

estabelecido, cabendo para o caso, os prazos estabelecidos na cláusula DO RECEBIMENTO.

3.4 A CONTRATADA deverá iniciar a instalação do canteiro, no máximo 3 (três) dias,

após a emissão da ordem de início, e tão logo conclua a mesma, dê andamento aos trabalhos
propriamente ditos.

3.5 O prazo total já considera que 15% (quinze por cento) dos dias serão chuvosos,

dificultando a realização dos trabalhos, não podendo ser alegado como fato excepcional ou

imprevisível, estranho à vontade das partes.

3.6 Na ocorrência de atraso na execução do objeto ou realização de termo aditivo,

a CONTRATADA deverá elaborar novos cronogramas físico e financeiro e submetê-lo a
aprovação da Supervisão.

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E DO HORÁRIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1 Os serviços serão executados no edifício sede do SERVIÇO NACIONAL DE

APRENDIZAGEM RURAL – RIO GRANDE DO SUL, em Porto Alegre (RS), à Praça Prof. Saint Pastous
de Freitas, 125.

4.2 Os horários para a execução dos serviços será ajustado com a Comissão de

Fiscalização do CONTRATANTE.

4.3 Eventuais serviços que possam prejudicar as atividades do CONTRATANTE deverão

ser ajustados com a Comissão de Fiscalização do CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA DOS SERVIÇOS

5.1. As instalações ficarão garantidas pela CONTRATADA de acordo com o Código Civil

Brasileiro. Nenhum equipamento ou componente terá garantia inferior a 1 (um) ano de
funcionamento.

5.2. É obrigação da CONTRATADA a reparação dos vícios e dos defeitos verificados

dentro do prazo de garantia da obra, tendo em vista o direito assegurado ao CONTRATANTE pelo
art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

6.1. Para garantir o fiel cumprimento das obrigações firmadas no presente contrato, a

CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da assinatura
do contrato, o comprovante da prestação da garantia equivalente a 5% (cinco por cento) do
valor total do contrato, mediante a opção por uma das seguintes modaidade:
a) Caução em dinheiro;

b) Seguro-garantia;

c) Fiança bancária.

6.2. Se, por qualquer razão, durante a execução do Objeto, for necessária a

prorrogação do prazo de duração do Contrato e/ou alteração do valor contratado, a
CONTRATADA ficará obrigada a providenciar na renovação da garantia, nos mesmos termos,
condições e valores originalmente aprovados pelo CONTRATANTE.

6.3. A caução será devolvida e o seguro ou fiança liberados, mediante solicitação por

escrito, após o recebimento definitivo do Objeto deste Contrato, no prazo de 90 (noventa) dias
a entrega definitiva da obra.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ENCARGOS DAS PARTES

7.1. O objeto será executado sob a supervisão da Comissão de Fiscalização do

CONTRATANTE, sem excluir a responsabilidade da CONTRATADA, conforme TERMO DE
REFERÊNCIA – ANEXO I.

7.2. A CONTRATADA obriga-se, sob sua responsabilidade e sem ônus para o

CONTRATANTE:

a) Refazer todos os serviços executados que estiverem em desacordo com o

solicitado pela Comissão de Fiscalização do CONTRATANTE.

b) Atender as solicitações da Comissão de Fiscalização do CONTRATANTE para o

início dos serviços a serem refeitos no prazo estabelecido pela mesma.
contrato.

c) dar Garantia contratual, com validade durante todo o período de vigência do

d) além do cumprimento da legislação específica, fornecer, incentivar e obrigar o

uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) para todos os seus empregados, quando
em serviço.

e) manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
Licitação.

f) Responsabilizar-se pelos ônus relativos à segurança e proteção das pessoas, obras,

materiais, equipamentos e bens, tanto com respeito aos serviços em si mesmos, como todos os
encargos referentes à legislação trabalhista e previdenciária.

g) cumprir a legislação atinente à execução do objeto, além daquelas relativas à

segurança do trabalho, e determinações da Legislação Previdenciária.
7.3. São atribuições do CONTRATANTE:

a) em qualquer fase ou etapa deste Contrato, solicitar que sejam exibidos os

comprovantes de pagamentos dos encargos sociais.

b) esclarecer eventuais dúvidas sobre detalhes dos serviços a serem executados e

possíveis interferências que porventura não tenham sido suficientemente esclarecidas ou
previstas.

c) permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências, sempre

que necessário à execução dos serviços, nos horários previamente acordados.

d) notificar, por escrito, à CONTRATADA a ocorrência de quaisquer imperfeições no

curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.

e) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um ou mais representante(s)

especialmente designado(s).

f) efetuar os pagamentos devidos pela execução do objeto, desde que cumpridas

todas as formalidades e exigências do contrato.

g) fornecer as plantas, desenhos e projetos necessários à perfeita compreensão dos

serviços e especificações técnicas a eles relacionados.

h) comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no

cumprimento do contrato.

CLÁUSULA OITAVA – DO RECEBIMENTO
8.1 RECEBIMENTO PROVISÓRIO

Quando as obras e serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de perfeito

com o contrato, será lavrado um termo de recebimento provisório. O recebimento provisório só

poderá ocorrer ao terem sido realizados todos os testes, ajustes e balanceamentos do sistema e

as apropriações referentes a acréscimos e modificações, caso existentes e a entrega de toda a
documentação técnica (dados técnicos dos equipamentos, desenhos “as built”, planilhas dos
testes, ajustes e balanceamentos, rotinas de manutenção, instruções de operação e
certificados de garantia).

Os serviços somente poderão ser considerados concluídos após a emissão do termo

de recebimento provisório.

8.2 RECEBIMENTO DEFINITIVO

O termo de recebimento definitivo das obras e serviços contratados será lavrado em

90 (noventa) DIAS após o recebimento provisório, referido no item anterior, se tiverem sido

atendidas todas as exigências e pendências apontadas pela comissão de recebimento da
obra, referentes a defeitos ou imperfeições que venham a ser verificadas em qualquer

elemento da obra e serviços executados e se estiverem solucionadas todas as reclamações

porventura feitas, quanto à falta de pagamento de operários ou fornecedores de materiais e
prestadores de serviços empregados na edificação.

O termo de recebimento definitivo deverá conter formal declaração de que o prazo

mencionado no artigo 618 do Código Civil será contado, em qualquer hipótese, a partir da
data desse mesmo termo, sendo esta data a de início efetivo do período de garantia.

CLÁUSULA NONA – DA SUBCONTRATAÇÃO

A subempreitada do Objeto somente será admitida com expressa autorização do

CONTRATANTE, sempre sob integral responsabilidade da CONTRATADA, devendo ser observado
na íntegra o preceituado no TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

A CONTRATADA ficará condicionada a aceitar, nas mesmas condições propostas, os

ACRÉSCIMOS ou SUPRESSÕES de até 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor total do
Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DO REAJUSTE

Não haverá reajuste para os preços contratados.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA RESCISÃO

12.1 A inobservância de qualquer das cláusulas deste Contrato por parte da

CONTRATADA ensejará a aplicação das penalidades previstas.

12.2 Em caso de rescisão contratual serão retidos os créditos decorrentes do Contrato,

até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE, e, sendo insuficientes, executada a
garantia contratual para ressarcimento da indenização cabível.

12.3 No caso de rescisão contratual unilateral, a CONTRATADA estará obrigada a retirar

todo o material colocado em obra e a remover os serviços não medidos que não preencham os
requisitos de medição previstos nas cláusulas de medição.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS PENALIDADES

O descumprimento das condições previstas neste Instrumento Convocatório ensejará à

CONTRATADA a aplicação das seguintes penalidades:

13.1. Tanto o inadimplemento, com falta de execução ou má execução da obra,

quanto descumprimento de prazos, das condições de execução da obra, ou das disposições
editalícias, ensejará a aplicação de uma Advertência, por escrito.

13.2. A permanência das situações previstas no item anterior, após a Advertência,

poderá, a critério da Comissão, ensejar a aplicação de multa diária de até 0,001% (um milésimo
percentual), até 0,01% (um centésimo percentual), sobre o valor total do contrato.

13.3. A aplicação da multa estabelecida no item anterior não impede que o SENAR-

RS aplique outras sanções que seguem, sem prejuízo do ajuizamento das ações cabíveis.

13.4. No caso de inexecução da obra, parte dela, ou execução com defeitos e falhas,

o SENAR-RS poderá ainda, segundo a gravidade da falta cometida, rescindir a contratação
e/ou aplicar as seguintes sanções:

a) Pena de multa indenizatória equivalente a 2,0% (dois por cento), tendo por base

o valor total do contrato.

b) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com

o SENAR por prazo não superior a 02 (dois) anos.

13.5. As sanções previstas no item anterior poderão ser aplicadas cumulativamente.

13.6. A autoridade competente poderá, a qualquer tempo, rescindir esta contratação,

mediante despacho fundamentado, sem que caiba quaisquer direitos a indenização ou

ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, caso tenha conhecimento de qualquer
circunstância anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que desabone sua idoneidade
financeira, técnica ou administrativa.

13.7. As penalidades acima descritas se estenderão ainda:

a) Prestar informações inexatas ou causar embaraços à Comissão de Fiscalização

do CONTRATANTE.

b) Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros, sem prévia

autorização por escrito do CONTATANTE.

c) Entregar os materiais ou serviços em desacordo com as normas técnicas ou

especificações, independentes da obrigação de fazer as correções às suas expensas.

d) Desatender as determinações da Comissão de Fiscalização do CONTRATANTE.

e) Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais,

respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão de infração
cometidas.

f) Não iniciar, sem justa causa, a execução do Contrato no prazo fixado, estando

sua proposta dentro do prazo de validade.

g) Recusar-se a executar, sem justa causa, a totalidade ou parte do Objeto

contratado.

h) Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, imperícia,

negligência, dolo ou má-fé, venha a causar danos ao CONTRATANTE ou a terceiros,

independente da obrigação da CONTRATADA de reparar os danos causados, sem prejuízo da
respectiva Ação Regressiva.

i) Descumprir as medidas de segurança e saúde no trabalho, previstas nas Normas

Regulamentadoras, especialmente no que diz respeito ao PPRA, PCMSO, PCMAT, PPR, e PCA.

13.8. As multas aplicadas na execução do contrato poderão ser descontadas da

garantia ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA, a critério exclusivo do CONTRATANTE e,
quando for o caso, cobradas administrativamente ou judicialmente.

13.9. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento

da multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da
solicitação da CONTRATANTE.
motivo.

13.10. As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o

13.11. Para fins do cálculo do valor da multa, o valor do contrato será atualizado, de

acordo com o IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, calculado pelo Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística, ou índice oficial, que venha a substituí-lo.

13.12. As penalidades previstas somente serão relevadas em razão de fatos

decorrentes de caso fortuito ou força maior, com justificativa formulada por escrito, e

apresentadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que a Contratada
for notificada.

13.13. Na hipótese da incidência das sanções acima, é garantido princípio

constitucional da ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DO FORO

Fazem parte do presente Contrato, como se nele estivessem transcritos, valendo

expressamente no que não colidirem com o mesmo, o Instrumento Convocatório e todos os seus
Anexos.

Para a solução das divergências e dos casos omissos não resolvidos entre as partes, fica

eleito como competente o Foro Central da Comarca de Porto Alegre - Rio Grande do Sul,
renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem de pleno acordo, as partes firmam o presente instrumento em 02 (duas)

vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas, para que surtam seus efeitos jurídicos
e legais.

Porto Alegre (RS), ____ de ________ de 2018.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - RS
Presidente do Conselho Administrativo

EMPRESA CONTRATADA
Representante Legal

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - RS
Superintendente

GESTORA DO TERMO
TESTEMUNHAS
Nome:
RG:
CPF:

Nome:
RG:
CPF:

